
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Met veel liefde willen wij blijven verbonden 
met mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en lieve opa 

Johan ten Vergert 
echtgenoot van Wilhelmien Vaneker 

Hij werd geboren te Lonneker op 21 fe
bruari 1921, en overleed plotseling op 8 
oktober 1996 in het ziekenhuis te Ensche
de. Na de Eucharistieviering in de St. 
Jacobuskerk de Meerdere te Lonneker, 
hebbenwehemterustegelgdop 11 oktober 
1996, op het R.K. kerkhof aldaar. 

Een bescheiden en een eenvoudige man, 
vader en opa is nu van ons heengegaan 
hij was in hart en ziel een boer, hij hield 
veel van zijn vee en zijn paarden. Tot op 
de laatste dag heeft hij er nog na gevraagd. 
In zijn jonge jaren begon hij te werken op 
de boerderij bij de familie Hogt. Waar hij 
met zijn vrouw en kinderen een zware tijd 
tegemoet ging. Heel vroeg in de morgen 
in zijn omgeving genoot hij van de natuur 
en zijn werk. Zijn grootste zorg ging uit 
naar anderen voor wie hij zichzelf wegcij
ferde. Hij was een diep gelovig mens en 

putte veel kracht uit om veelvuldig Gods
huis te bezoeken. Jaarlijks bezocht hij met 
zijn vrouw de verering bij Moeder Maria in 
het Bedevaartsoord Kevelaar. Hij was een 
lieve en tevreden man vol zorg voor de 
kinderen en kleinkinderen die hij als eigen 
beschouwde. 
Op latere leeftijd besteedde Johan veel 
aandacht aan tuinieren maar vooral de 
groentetuin waarvan velen hebben ge
deeld. Johan en Wilhelmien gingen vaak 
samen met de hond Pasja de natuur in 
wandelen naar hun geliefde plek de Els
bek. Tot het laatste moment was hij hier 
met plezier nog werkzaam. 

Voor mijn man, vader en opa danken wij 
God en wij bidden: Schenk hem uw eeu
wige rust en vrede Heer, Amen . 

Voor uw medeleven en belangstelling na 
het overlijden van Johan ten Vergert de 
laatste eer aan hem betoond, zijn wij u 
zeer dankbaar. 

W. ten Vergert - Vaneker 
Kinderen en kleinkinderen. 


