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Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN JOZEF PERIK 
echtgenoot van 

Gezina Aleida Johanna Rikken. 

Onderscheiden met de Eremedail le 
v. d. Ned. Sint Gregoriusvereniging. 

Op 14 juli 1912 werd hij in Enschede 
geboren. Daar is hij plotseling overle
den. gesterkt door de zalving der zie
ken. op 23 juli 1984. - Na de uitvaart
dienst op 26 juli d.o.v. in de Ariënsge
dachteniskerk - waar hij 27 jaar een 
trouw koorlid was - vond de crematie 

plaats in Usselo. 

De zo levendige en van het leven ge
nietende Johan Perik is niet meer te 
midden van ons. Tot het laatst toe 
was hij jong van geest en opgewekt 
van gemoed. Alleen zijn naaste omge
ving wist dat z'n gezondheid al enige 
maanden minder goed was. 
Maar Johan verbloemde dit: men hoef
de dit niet te weten en zélf wilde hij 
het niet weten. 

Johan heeft hard gewei kt veer zijn 
vrouw en kinderen. - Zij waren hem 
alles: zijn vrouw met wie hij meer dan 
40 jaar lief en leed deelde. zijn kinde
ren op wie hij gek en trots was. zijn 
kleinkinderen op wie hij stapel was. 
Hij was een kundig timmerman en 

uitvoerder. - Hel viel deze man erg 
moeilijk, toen hij op zijn SOe jaar door 
een hartinfarct werd uitgerangeerd. 
Zijn kinderen en vele anderen heeft 

hij ook in later 1aren geholpen bij 
allerlei reparaties en verbouwingen. 

Zijn parochie diende hij als trouw en 
toegewijd lid van het Ariënskoor. 
Van Vogido. de voetbalvereniging van 
het Hageland. was Johan een van de 
oprichters en meer cjan 50 jaar lid. 

Hoevelen hebben niet genoten van 
zijn spel in de toneelvereniging: 
"De Ghesellen van het Hageland." 
Veel mensen zullen Johan. deze ge 

zelligheidsmens met z'n optimistische 
levenskijk. voortaan moeten missen. 
Wij bidden dat de Heer van leven en 

dood Johan mag opnemen in de v;·ede 
en de vreugde van het Vaderhuis. 
Moge hij leven met de verrezen Heer. 

Wij danken U hierbij voor uw blijk van 
belangstelling en meeleven. 


