
Een dankbare herinnering aan 

Johannes Hubertus 
van de Perre 

l 

1 
• 3 ianu&n 1916 t 30 maart 2004 

sedert 10 december 1982 
weduwnaar van 

Wilhelmina Johanna Damink 

Na de gezongen urtvaartvlering 10 de Antoniuskerk 
te Oldenzaal op 5 april 2004. hebben we pa 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat. 

Pa is geboren en opgegroeid in Venlo en heeft bij 
Ph1 ps 1n de electrornca zijn opleiding genoten en 
wer1<ervanng opgedaan. De Uefde voor dit vak
gebed loopt als een rode draad door zijn hele 
leven Hij is een fervent voetballer btj de çc VVV 
geweest en heeft aan vele tap-danswedstrijden 
deelgenomen. Zijn broer Huub had al contacten 
in Twente en via die weg kwam pa in contact met 
ma, in eerste instantie door middel van schrifte
lijke correspondentie en later in een persoonlijker 
contact. 
De oor1og maakte het noodzakelijk dat pa een 
onderduikadres 1odig had. Hoewel de weg van 
Limburg naar Twente op de fiets wei erg lang is, 

toch koos hij voor onderduiken bij ZJjn Mient1e 
aan de Lossersestraat in Otdeozaat. Vele malen 
heeft hij op Zijn fiets de afstand van Venlo naar 
Oldenzaal afgelegd. 
Direct na de oorlog Zijn pa en ma getrouwd en 
gaan wonen aan de Lossersestraat in Oldenzaal. 
Pa kon daar zijn eerste electronica-zaak aan huis 
starten en bouwde al snel een grote klantenkring 
op. In de jaren zestig verhuisde het bedn1f naar 
de Spoorstraat en kwam er een echte winkel. Pa, 
ma en Paul hebben zich gezamenlijk voor deze 
zaak ,ngezet. ma in de winkel en pa. zoals hij zelf 
altiJd zei: "op karwei·. 
De inzet en gedrevenheid van pa verdienen groot 
respect. Stadsvernieuwingsplannen maakten 
een einde aan de winkel aan de Spoorstraat. 
Zelfs op 83-jarige leeftijd wilde pa zijn bedrijf met 
opheffen. Bij zijn woning aan de Lyceumstraat 
werd een garage gebouwd. en de inventaris van 
de winkel werd overgebracnt. Op de gevel kwam 
een bord: "J.H. van de Perre, technische densr. 
Zo kon pa z11n contacten met klanten blijven 
onderhouden. 
Pa, we weten dat 111 ma na haar overlijden 1n 1982 
ontzettend gemist hebt. Hopelijk ben jij nu geluk
kig met haar. 

Voor lNI beruigde medeleven danken v.; u hartelijk. 

Kinderen en kle nklllderen. 


