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In liefde blijven wij gedenken 

Johan Sleiderink 
Weduwnaar van Truus ten Dam 

Pa is geboren op 9 februari 1923 te Beuningen. Voorzien van 
het Sacrament der Zieken overleed hij op 17 februari 2006 in 
het ziekenhuis te Enschede. 
Na de Uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Beun ingen 
legden wij hem op 22 februari 2006 te ruste op het R.K. kerk
hof aldaar. 

Hij groeide op in een gezin van 9 kinderen. Na het vroege over
lijden van zijn moeder, besloot hij, om de boerderij voort te zet
ten, ondanks dat zijn jongensdroom ergens anders lag. Samen 
met zijn vader, broers en zussen hebben ze toen de boerderij 
met volle inzet en overtuiging voortgezet. 
In 1952 trouwde pa met moeder. Mooie, drukke jaren volgden. 
Er werden immers 12 kinderen geboren. Tante Annie, pa's jong
ste zus heeft toentertijd veel hulp en ondersteuning geboden. 
Pa en moeder hebben dit altijd bijzonder gewaardeerd. 
Er kwam ook tegenslag: groot was zijn verdriet en wanhoop, 
toen in 1973 bleek, dat zijn geliefde vrouw, onze moeder, onge
neeslijk ziek bleek te zijn. 
Ook het overlijden van zijn vader in 1985 en het overlijden in 
1996 van Bas, zijn oudste kleinkind heeft hem diep getroffen. 
Het moge duidelijk zijn , dat de jaren die volgden, zowel voor pa 
als voor ons kinderen. lang niet altijd gemakkelijk zijn geweest. 
Goed is het dan ook, om nu te weten, dat pa meerdere malen 
heeft uitgesproken, erg trots te zijn op zi jn kinderen en klein
kinderen. 
Pa was een gezelligheidsmens: een man. die alt ijd graag men
sen om zich heen had en waarbij de buurt een erg belangrijke 
plaats innam. 
Zondagmorgen, de hoogmis,- een borreltje bij Jacob-,een goed 
gesprek met de buren: daar kon pa echt van genieten. 

Bijzonder trots was pa toen hij een pauselijke onderscheiding 
toegekend kreeg vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap bij het 
kerkkoor. 
Autorijden in het achterveld, bekenden aanspreken, klootschie
ten met zijn vrienden, waren belangrijke wekel ijkse activiteiten, 
die erg veel voor hem betekenden. 
Velen zullen hem herinneren, om zijn mooie verhalen; hij had 
een grote, brede kennis en was erg geïnteresseerd in het leven 
van alledag. 
Veranderingen op en rond de boerderij bezorgden hem soms 
de nodige onrust, met name bij het realiseren van de 
Zorgboerderi j. 
Rust, trots en tevredenheid kregen de overhand, toen hij zag, 
wat voor moois dit project allemaal heeft gebracht. 
Pa was een gelovig man. Zijn reis naar Rome met zijn zonen 
was dan ook één van zijn belangrijke hoogtepunten uit zijn leven. 
Pa stond positief in het leven: hij was erg toegankelijk en een 
sociaal bewogen man. 
Zijn gezondheid werd de laatste tijd minder. Een operatie moest 
pa ondergaan. Dit leek goed te gaan. Vervolgens werd een 
infectie hem noodlottig . 
We blijven onze pa en opa herinneren als een markante per
soonlijkheid: een man die altijd hard heeft gewerkt. Hij hield van 
het Twentse land. Hij was een man, die er stond, als je hem 
nodig had. Ook mocht hij graag in de belangstelling staan. Hij 
was erg betrokken in het wel en wee van zijn kinderen en klein
kinderen. Wij wisten dit, alleen was hij spaarzaam in zijn uitin
gen. 
De volgende woorden zou pa gesproken kunnen hebben: 
Lieve kinderen en kleinkinderen: Ik had nog graag een aantal 
jaren bij jullie willen blijven, maar ik heb mij in Gods oordeel 
moeten schikken. Ik ben dankbaar voor al die jaren samen. 
Harrie, Francien, Sanne, Inge en Huub: heel erg bedankt voor 
jullie goede zorgen. 

We zullen je nog heel erg missen. 

Voor uw blijk van belangstel ling en medeleven tijdens zijn ziek
te en na het overlijden van pa zeggen wij u allemaal oprecht 
dank. Familie Sleiderink 

Kinderen en kleinkinderen 


