
In dankbare herinnering aan mijn lieve man, 
onze pap en opa 

Johan Veelers 
echtgenoot van Tonnie de Boer 

Johan werd geboren op 2 april 1934 te Bentelo. 
Hij is overleden, voorzien van het Sacrament 
der Zieken, op 4 juni 2001 in het ziekenhuis te 
Hengelo. Na de Eucharistieviering op 8 juni in 
de parochiekerk van de H. Stephanus te Borne 
is hij begraven op het kerkhof aldaar. 

Johan was de jongste uit een gezin van 5 kin
deren en groeide op in Bentelo. Toen hij 22 jaar 
was leerde hij Tonnie kennen. 
In 1960 trouwde hij met haar en verhuisde naar 
Borne. Uit hun huwelijk werd één dochter ge
boren. 
Hij hield veel van zijn gezin en ook zijn familie 
had hij lief. De kleinkinderen die de laatste 
jaren in zijn leven kwamen betekenden erg veel 
voor hem. 

Johan heeft 42 jaar met veel plezier in de bouw 
gewerkt. Daarnaast had hij als grootste hobby 
zijn tuin en het knutselen in de schuur. 
Ruim 9 jaar geleden openbaarde zich voor de 

1 e keer zijn ziekte. Ondanks zijn verminderde 
lichamelijke conditie heeft hij toch nog veel 
kunnen doen en genoot hij van de kleine din
gen. Het hoogtepunt in zijn laatste jaar was 
hun 40-jarig huwelijksfeest, waar wij met veel 
plezier aan terugdenken. 

Nadat hij voor de 2e keer werd geconfronteerd 
met dezelfde ziekte is hij opnieuw de strijd 
aangegaan maar dit keer heeft hij die niet 
kunnen overwinnen. Veel te vroeg is hij van 
ons heengegaan, maar wij zijn dankbaar dat 
hij in alle rust is overleden. 

Zijn herinnering blijft en we zullen hem niet 
vergeten. Mogen wij voortleven en verder 
bouwen op wat hij ons heeft nagelaten. 

Voor al uw belangstelling en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Tonnie Veelers-de Boer 
Miranda en Rob 
Koen,Anne 




