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nog steeds zo dichtbij 
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echtgenoot van 

Siny Deterd Oude Weme 

Johan werd op 3 mei 1926 in Rossum geboren. Na 
een leven vol hartelijkheid en zorg voor velen, is 
hij, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, 
op 17 maart 1999 overleden. 
In zijn kerk, de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, 
hebben we tijdens een Eucharistieviering op maan
dag 22 maart afscheid van hem genomen. Daarna 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste rust
plaats op het kerkhof. 

Zijn veilige haven was ons huis aan de Pastoor 
Plegtstraat. Samen met Siny deelde hij hier zijn 
geluk met ons en genoot hij van de talrijke bezoe
ken van de kinderen en kleinkinderen. Maar niet 
alleen wij, zovelen liepen zomaar even binnen. 

Hij groeide op rondom de boerderij . Toch werd hij 
ambtenaar. Meer dan 40 jaar werkte hij op het 
gemeentehuis. Na zijn VUT werd de pastorie zijn 
tweede huis en de parochie zijn werkterrein. En 
gewerkt heeft Johan. 

Als iemand anders tevreden was, dan was Johan 
het ook. Hij had er plezier in als alles goed verliep. 
In zijn omgang met de mensen liet hij iedereen in 
zijn waarde, waarbij hij altijd de positieve kanten 
accentueerde. Daarbij ontbrak het hem niet aan 
humor, er werd veel gelachen. Het maakte hem 
bemind . 

Hij wist dat hij ziek was en de strijd moest aangaan. 
Over zijn ziekte sprak hij weinig . Maar aan de kleine 
dingen kon je het zien . Plotseling moest hij opge
nomen worden in het ziekenhuis. In de laatste 
weken op bed vroeg hij weinig voor zichzelf. Wel 
wilde hij altijd weten hoe zijn club Quick had 
gepresteerd. Toen hij voelde dat beterschap niet 
meer mogelijk was, legde hij zijn lot in de handen 
van de Heer. Het hoorde bij zijn geloof dat ook vorm 
kreeg in zijn levenshouding, een evangelische 
houding. We hebben dat in ons gezin ervaren. Ook 
de Drieëenheids-parochie sprak vol lof over zijn 
pastorale houding. 

Pa geloofde in een eeuwig geluk. Hij blijft leven 
onder ons in de fijne herinneringen en door zijn 
levensvoorbeeld. 

Wij zijn u erkentelijk voor uw meeleven bij de ziekte 
en het overlijden van Pa. 

Siny Vrijkorte • Deterd Oude Weme 
Kinderen en kleinkinderen. 


