


In dankbare herinnering aan 

Johan ten Vergert 

echtgenoot van 

Riki ten Vergert - Engbers 

Hij werd geboren op 25 september 1925 in 
Lonneker en overleed op 20 april 2008 in 
Enschede. 

Zijn lichaam heeft vele stormen doorstaan, met 
bewonderenswaardige kracht heeft hij keer op 
keer gestreden voor herstel. Dat hij daarbij ook 
stapjes terug moest doen kon hij goed aanvaarden. 
Hij klaagde nooit en bleef volop genieten van de 
momenten met ons allen. Zei dan ook veelvuldig, 
Riki aankijkend: "dat we dit nog allemaal mogen 
meemaken". Hij was dankbaar voor iedere dag en 
liep altijd wel met een idee voor een reis of een 
uitstapje in z'n hoofd, samen met Riki en liever nog 
met z'n allen. Zelfs een week voor zijn dood wilde 
hij nog graag met ons naar Kevelaer. Rotsvast 
was zijn vertrouwen in het geloof. 

Hij maakte zijn kleinkinderen gelukkig want: opa 
kan alles maken en op de vaak gestelde vraag 
"potje kaarten opa?" antwoordde hij nooit nee. 
Opa was gewoon opa. 
Lonneker was alles voor hem. Het verenigingsle
ven was zijn grote passie. Als "Burgemeester van 
Lonneker'' kwam hij op voor de belangen van het 
dorp. Dit maakte hem niet altijd geliefd bij ieder
een, maar toch werd hij alom gerespecteerd. De 
kroon op dit alles was de koninklijke onderschei
ding die hij ontving in 1986. 
Doordat hij al op vroege leeftijd het aannemers
bedrijf, wegens ziekte van zijn vader, moest 
overnemen heeft hij geleerd om zijn eigen weg 
te gaan. Hij bleef dicht bij zichzelf en hechtte aan 
zijn onafhankelijkheid. Koos daarbij niet altijd 
voor de makkelijkste weg. Hij sprak altijd met 
liefde over zijn vak maar had moeite met de ver
zakelijking van de maatschappij. Veel mensen 
hechtten waarde aan de mening van Johan en 
vroegen hem om raad. 
Hij was er dan ook niet alleen voor ons, maar ook 
voor vele anderen. 

We kijken in dankbaarheid terug en zullen hem 
missen. 

Riki, kinderen en kleinkinderen 




