
Dankbaar gedenken we 

Johannes Gerhardus Antonius 
Timmermeester 

sedert 14 september 1980 weduwnaar van 
Margaretha Johanna Holtman 

levensgezel van Gré Schuitema 

Hij werd geboren te Lonneker op 2 november 
1930. Na de dood van Zijn vrouw had hij weer een 
levensgezellin gevonden in Gré en daarom ver· 
huisde hij in november 1994 naar Wierden. Op 20 
maart 1996 overleed hij vrij plotseling in het 
Twenteborg ziekenhuis te Almelo. Als teken van 
verbondenheid met God en met Zijn Kerk werd 
hem toen het Oliesel toegediend. We hebben 
hem de 25e te rusten gelegd op het kerkhof te 
Enschede bij zijn overleden vrouw. 

•oe Here zal uw uitgang en ingang bewaren 
van nu aan tot in eeuwigheid" 

Ps. 121 

Aan dit geloof heeft Johan zich vastgehouden. 
Het gaf hem kracht bij tegenslagen en vertrouwen 
dat God hem niet los zou laten. Zijn leven is niet 
over rozen gegaan. Al op 19-Jange leeftijd verloor 
hij zlJn moeder. Een oom en tante waren toen als 
een vader en moeder voor hem. 

Zijn vrouw en de man van Gré hadden een kwaal 
aan de nieren zodat de beide echtparen al 25 iaar 
elkaars wel en wee deelden. Na het overlijden 
van hun partners hadden ze na een aantal jaren 
toch weer geborgenheid bij elkaar gevonden en 
het was hun zo gegund Johan vond het erg dat 
Gré weer te maken had met een man die met z11n 
gezondheid tobde en dat zijn dierbaren misschien, 
toch weer voor een afscheid kwamen te staan. HIJ 
was altijd zo actief geweest • speelde graag ac· 
cordeon • ging uit biljarten - en vooral het bak· 
kersvak kon hij niet vergeten als hij weer iets 
heerlijks bakte. Hij was een man die tveld van hu
mor. Hij had vooral zorg voor zijn dierbaren en 
voelde zich een trotse opa over Maaike 
Heel trouw was Johan ook aan zijn gelOOf dat h11 
uitte dOOr een trouwe band met de parochie. H11 
was dankbaar voor elk teken van meeleven. 
Dierbare levensgezel, vriend en opa: bedankt 
voor je liefde en trouw, je hartelijkheid en een
voud. Je was echt rijk met ons. Moge God je voor 

alles belonen. 

Voor uw meeleven bij het afscheid van onze dier
bare levensgezel, vriend en opa zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Gré van Oosten · SChuitema 
kinderen 
Maaike 

Wierden, 25 maart 1996 
Kerspel 12, 7642 AK 




