


Ter nagedachtenis aan 

Johan Josephus Vorgers 

sinds 1973 weduwnaar van 
Annie Maria Christina Jeunink. 

• 4 augustus 1920 t 21 juli 2002 

Hij werd geboren aan de Nieuwedijk in Lonneker. 
Door het vroege overlijden van zijn moeder werd 
hij als kind opgenomen in het gezin van zijn oom, 
tante en nicht aan de Dorpsstraat. Hij groeide op, 
op de kleine boerderij, omringd door dieren, de 
natuur en het buitenleven. 
Vanaf zijn jeugd werkte hij als melkboer. Werk 
wat hem gedurende zijn leven een grote voldoe
ning gaf. Met name het contact met mensen was 
voor hem erg belangrijk en van grote waarde. Hij 
verstond de kunst om met oprechte belangstel
ling naar mensen te luisteren en ze in hun waar
de te laten. Zijn oordeel over anderen was altijd 
positief en mild. 
In 1952 trouwde hij met Annie Jeunink en vond 
hij, naast zijn liefde voor zijn werk, ook de liefde 
voor zijn gezin. Het vroege overlijden van zijn 
vrouw en zijn zoon betekenden een moeilijke 
periode in zijn leven. In zijn werk vond hij zijn 
grootste afleiding. Mede door zijn positieve in
stelling, zijn opgewektheid en zijn nuchtere kijk 
op het leven heeft hij de draad weer op weten te 
pakken . 

Na zijn pensioen kon hij meer tijd besteden aan 
zijn grote liefde voor dieren en het buitenleven. 
Hij kon niet stilzitten en was altijd in de weer met 
werkzaamheden rondom het huis. Hij genoot vol
op van de aanwezigheid van kinderen en klein
kinderen, van het maken van een praatje met 
buren en dorpsgenoten en van de ritjes in en 
rond het dorp. Hij voelde zich op zijn gemak in 
de voor hem vertrouwde omgeving van de 
Dorpsstraat waar hij zijn eigen gang kon gaan en 
dankbaar was voor een verzorgde oude dag. 
De laatste periode ging het lichamelijk allemaal 
wat minder: "Ik mot wat te doon hebb'n" zei hij 
telkens. Maar het feit dat het door hem zo gelief
de klussen rond het huis hem steeds meer moei
te koste, kon hij moeilijk accepteren. Toch klaag
de hij nooit. Hij genoot van alles wat er om hem 
heen gebeurde en keek positief naar het leven. 
Zijn afscheid kwam desondanks onverwacht. Wij 
hadden graag nog langer genoten van zijn aan
wezigheid, zijn humor en zijn nuchtere kijk op 
zaken. Toch zijn we dankbaar voor de jaren die 
we met hem hebben doorgebracht. Hij is vredig 
ingeslapen in zijn eigen vertrouwde omgeving, 
zoals hij zelf gewild had. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 
Lonneker, juli 2002. 


