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Dankbare herinnering aan 

Johannes Casper Jozef Trap 

echtgenoot van 

Liezebet Kaspers 

Johan werd geboren te Oldenzaal op 29 maart 
1915 en verlangend naar de dood overleed hij 
in gelovige overgave op 6 augustus 1997, het 
feest van de Gedaanteverandering van de Heer. 
We hebben hem 9 au~ustus na da viering van 
de Eucharistie begeleid naar het crematorium 
"Enschede" te Usselo, waar we hem biddend uit 
handen hebben gegeven in het vaste vertrou· 
wen dat God hem nu met onvergankelijkheid 
heeft bekleed. 

Johan was een bemind en gezien persoon in 
ons dorp. Wie kende hem niet, altijd goed gehu· 
meurd en klaar staan voor anderen? 
Amper 14 jaar moest hij al gaan werken in de 
textiel, achtereenvolgens bij Gelderman 
Oldenzaal, Rigtersbleek Enschede en Nino 
Nordhorn. 
Hard werken en weinig verdienen, eigen aan 
die tijd. Maar hij was tevreden en gelukkig. 

Zijn mooiste tijd begon op 11 juni 1943 toen hij 
trouwde met Betty. 
Het zijn 54 goede jaren geworden, waar liefde 
en trouw hand in hand gingen. 
Daarom zal hij bij zijn vrouw het meest gemist 
worden, maar ook in zijn familie. 
Johan was een gemeenschapsmens. Vele jaren 
een trouw lid van de harmonie "De Eendracht", 
waar hij nu erelid van was. De voetbalsport was 
voor hem alles. Op de zaterdagnamiddag zag je 
hem bij Sportclub Denekamp en zondags bij 
DOS '19. Veel heeft hij betekend voor DOS. 
Als er wat gedaan moest worden, was hij pre· 
sent. De laatste tijd was hij ook een trouwe 
bezoeker van de Bejaardensoos. 
Zijn laatste levensjaren zijn niet gemakkelijk 
geweest. Hij leed aan suikerziekte en zijn goede 
hart werd steeds zwakker. Veel pijn beleefde hij 
tenslotte aan de amputatie van zijn benen, die 
in zijn dienstbaar leven altijd op weg zijn 
geweest naar anderen. 
Kort voor zijn dood heeft hij samen met ons 
gebeden: "Heilige Maria, Moeder van God, bid 
voor ons zondaars, nu en in het uur van onze 
dood". Zijn gebed is verhoord. 
Johan, rust in vrede en tot weerziens daarbo· 
ven bij God. 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij U 
hartelijk 
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