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Dankbaar herdenken wij 

Johan Theodoor Schlepers 

echtgenoot van Maria Aleida Bosman 

Johan werd op 8 augustus 1919 geboren te Slagharen 
en overleed, voorzien van het Sacrament der Zieken. 
op 1februan1996 te Hengelo (Ov.). Na de Uitvaartdienst 
in de Thaborkerk hebben w11 hem op 6 februari begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de 
Oeurningerstraat te Hengelo (Ov.). 

Zijn leven kenmerkte zich door eenvoud, tevredenheid 
en dankbaarheid voor alle kleine dingen en zijn liefde 
voor zijn naaste familie. Z11n arbeidzaam leven begon 1n 
de meeizaak van zijn broer. Ruim 40 jaar geleden ver
huisde hij, samen met zijn vrouw en kinderen, naar de 
Houtmaat nadat hij eerst zijn eigen huis had gebouwd. 
Op de Houtmaat had hij zijn stek gevonden. Hier kon hij 
naast een zware dagtaak op zi1n werk, iedere dag op
nieuw genieten van zijn vele hobby's; het tuinieren, tim
meren, en het vrijwilligerswerk op het Buitencentrum wat 
hij 15 jaar lang met veel plezier heeft gedaan. Hij was 
trots op zijn kinderen en zijn werk. Graag kreeg hij com· 
plimentjes als hij weer een klus had afgerond. Maar liefst 
13 maal heeft hij zijn kinderen geholpen bij verhuizin· 
gen. Intens genoot hij wanneer hij zijn kleinkinderen weer 
eens bl ij kon maken met een zelf gemaakt poppenhuisje. 
Bij zijn huis was het voor hen een speeltuin waar hun 

lieve opa graag met hen speelde, stoeide en lachte. Hij 
genoot van hen en zij genoten van hem. 

In 1990 werd bij hem een ongeneeslijke ziekte ontdekt. 
Hij voelde toen al enige tijd dat zijn krachten afnamen. 
'Wees dapper. dat ben ik ook zei hij vaak tegen ma en 
de kinderen. Het was voor hem moeilijk te accepteren 
dat zijn lichaam steeds minder toeliet hoe graag hij ook 
nog van alles zou willen doen: klaarstaan voor moeder. 
kinderen en kleinkinderen. Het besluit om te verhuizen 
naar de Hasseler Es was voor hem een moeilijk bes uit 
waar hij echter nooit spijt van heeft gehad. Hi1 kon in· 
tens genieten van het bezoek van kinderen en kleinkin
deren. 

Vooral de laatste twee jaren waren moeilijk voor hem. 
Veel steun en verzorging heeft hij in dankbaarheid mo
gen ontvangen van ma en de kinderen. De laatste twee 
weken van zijn leven hebben ma en de kinderen hem 
mogen begeleiden. Zijn specifieke humor en dankbaar· 
heid hebben ons gesterkt om in saamhorigheid de laat
ste taak met een lach en een traan te volbrengen. Och, 
och, och wat ben ik blij dat 1ullie er allemaal samen zijn 
waren zijn laatste woorden die wij niet zullen vergeten. 

Lieve man, pa en opa, we zullen je missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven in deze moeilijke 
periode zeggen wij u hartelijk dank. 

familie Schlepers 
Hengelo (Ov.), 6 februari 1996 


