
Dankbare herinnering aan 

Johannes Wilhelmus 
Olde Scheper 
echtgenoot van 

Johanna Maria Wilhelmina Haafkes. 

Hij werd op 13 november 1933 te En· 
scheoe geboren en overleed in Dene
kamp op 31 mei 1990, na net ontvan· 
gen van het Sacrament der zieken 
Na de Uitvaartmis te Denekamp heb· 
ben wij zijn lichaam biddend uit handen 
gegeven in het crematorium .Enschede" 
te Usselo op 5 1uni 1990. 

Hij was de jongste in het gezin. 
Hij was een eenvoudig en rechtvaardig 
mens die ziJn leven heeft ingezet voor 
z11n gezin en het werk. 
Jarenlang heeft hij zijn diensten ver
richt in z'n werk als groenteman. Z'n 
werk was ook z'n nobby vond hij, en 
daarom was het voor hem een grote 
teleurstelling dat hij wel eens tegen
slagen nad en tenslotte door zijn ziekte 
zijn werk niet meer kon doen. 
De laatste jaren van zijn leven waren 
door ziekte getekend die hem voortdu· 
rend bezig hielden, maar ondanks zijn 

ziekte bracht hij toch de moed op om 
zich in te zetten voor de voetbalvereni
ging DOS '19. 
Desondanks ging zijn ziekte voort en 
kwam hij in een stadium die geen te
rugkeer kende en tenslotte toch met 
veel pi1n van ons heengegaan is. 
De laatste weken van ziekte is hij thuis 
verzorgd door ziin vrouw en kinderen. 
Wij mogen vertrouwen dat God zijn 
dienaar Johan herschapen zal hebben 
tot een nieuw en onvergankelijk leven. 
Hij lijdt niet meer, want al het oude 
is voorbij, zegt de apostel Johannes. 

.Rus< nu maar uit, je hebt je strijd 
gestreden , 

Je hebt het als een moedige man 
gedaan, 

Niemand weet wat ie hebt geleden. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan•. 

Voor de blijken van medeleven, onder
vonden na het overliiden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Annie Olde Scheper-Haafkes 
kinderen en kleinkinderen. 

D enekamp, 5 juni 1990 


