
t . In herinnering aan 

Johan Lambertus Thijert 

Hij werd geboren op 6 april 1920 te Deurningen. Toch 
nog onverwacht is hij gestorven op 27 september 2002 
in het ziekenhuis te Hengelo. 
We hebben op 1 oktober afscheid van hem genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de H. Plechelmuskerk 
te Deurningen, waarna we hem ten ruste hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Johan was de oudste zoon van een groot boerengezin. 
Na de lagere school mocht hij gaan studeren. Eerst naar 
het lyceum te Oldenzaal en daarna voor onderwijzer 
naar de kweekschool. Als onderwijzer begon hij op een 
school te Hengelo, daarna werd hij hoofd van de school 
te Hasselo. Hij oefende deze functie uit totdat de school 
gesloten werd waardoor hij al vroeg mocht genieten van 
een welverdiend pensioen. 
Door de jaren heen heeft Johan altijd op zichzelf ge
leefd. Hij voelde zich daarbij beslist niet eenzaam en 
alleen, al was hij wel erg gesteld op zijn vrijheid en rust. 
Na een aantal jaren elders gewoond te hebben is hij bij 
Trees en Henk ingetrokken, waar hij zich 22 jaar wel
kom en op zijn gemak heeft gevoeld. Hij wilde de ander 
niet tot last zijn en is daarom zelfstandig gaan wonen 
aan de Past. Havinkstraat. Johan was een gezien per
soon in het sociale leven. Hij was erg betrokken bij het 
wel en wee van DSVD, met name voor de Fancy Fair. 

Verder was hij jaren actief binnen de jeugdbeweging 
"Hades" en de Vincentius vereniging. 
Als je in gesprek kwam met Johan was hij een zeer 
onderhoudend man. Tot aan zijn dood was hij goed op 
de hoogte van alles wat er in de wereld om hem heen 
gebeurde. Ook was hij altijd erg attent en genoot van de 
kleine dingen. Tijdens zijn vrije tijd heeft hij heel veel 
uren doorgebracht in de bloemenzaak van Johnny en 
Els en deed daar met veel accuratesse en toewijding de 
administratie. Hij wist van geen opgeven, ook niet toen 
hij slechter ter been werd. 
Johan heeft veel betekend voor familie en kennissen. 
Hij was erg gesteld op een goede familieband, zijn ver
jaardag werd elke 5 jaar met de hele familie gevierd. 
Ook was hij erg betrokken bij het werk van zijn broer 
Henk. Hij droeg de missie een warm hart toe. Johan 
was een diep gelovig mens. Toen hij in het ziekenhuis 
belandde, schikte hij zich in zijn lot. Door de zwakke 
gezondheid en een operatie werd het voor zijn lichaam 
een te zware opgave dit alles te doorstaan. Zijn krach
ten namen snel af. Wij hebben er allen vrede mee dat 
hem verder lijden bespaard is gebleven, ook al hadden 
wij hem nog graag in ons midden willen behouden. Wij 
vertrouwen er op dat hij nu de rust mag vinden die hem 
toekomt. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Voor uw getoonde belangstelling na het overlijden van 
Johan zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Thije rt 


