
In dankbare herinnering aan 

Johan Jacobus Visscher 

echtgenoot van Annie Kuipers 

Hij werd geboren op 7 december 191 9 te 
Lonneker. Toch nog onverwacht is hij op 20 
maart 1995, gesterkt door de Sacramenten 
der Zieken in het ziekenhuis overleden. 
Op 24 maart 1995 hebben we tijdens een 
Eucharistieviering in zijn parochiekerk van 
de H. Michaël afscheid van hem genomen 
en hem begeleid naar het crematorium. 
Na 'n korte periode van ziek zijn kwam zijn 
overlijden toch nog onverwacht. Hij heeft het 
niet gemakkelijk gehad en kon het moei lijk 
accepteren dat alles niet meer ging zoals hij 
dat graag wilde. Het deed ons pijn om toe te 
zien hoe hij onder dit alles leed. Toch willen 
wij hem blijven herinneren als 'n fijne man, 
vader en opa die veel met ons optrok, en die 
leefde voor z'n gezin, zijn vrouw, waar hij 
ruim 48 jaar mee getrouwd was, zijn 4 kinde
ren en zijn trots, de 14 kleinkinderen. 
Hij deed veel voor het verenigingsleven m.n. 
St. Barbara, waar hij vele jaren voor in het 
bestuur zat. Ook was hij vroeger vele jaren 
lid van het K.A.B. 

Na ±30 jaar bij Dikkers in Hengelo gewerkt 
te hebben kon hij zich helemaal wijden aan 
z'n grote hobby, tuinieren waar hij veel ple
zier aan beleefde en ons daarin deelde. Hij 
was 'n man die moeilijk voor anderen kon 
zijn en dus soms niet begrepen werd. Maar 
hij was vooral moeilijk voor zichzelf. 
Ook had hij een enorm rechtvaardigheidsge
voel en vocht daar ook voor. Hij stond altijd 
voor iedereen klaar en je kon altijd 'n beroep 
op hem doen en dat maakte hem ook zoals 
hij was. 
De laatste weken was er bijna geen contact 
meer met hem mogelijk. Je leefde in het be
sef dat ieder helder moment van hem wel 
eens het echte afscheid kon zijn . 

't Verlies was er al voor het einde 
de rouw al/eer het afscheid kwam 

toen die niet te begrijpen verwarring 
bezit van je gedachten nam. 

We trachten te verzachten jouw verdriet 
maar of dit lukte dat weten we niet 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens 
zijn ziekte maar ook na zijn overlijden zeg
gen wij u onze hartelijk dank. 

J. H. Visscher - Kuipers 
kinderen en kleinkinderen 


