
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johannes Hermannus Visschers 
Hij werd geboren te Losser 20 novem
ber 1900, aan de Hogeboekelweg. Hij 
sloot zijn kerkelijk huwelijk te Losser 
op 5 oktober 1927 met 

Mina Euphemia Oeppenbroek 
die reeds te Losser stierf 12 augus
tus 1965. 
Hij ontving in volle kennis de zieken
sakramenten, was erg rustig en stierf 
ook zo 8 januari 1983 in het Losserse 
zieken huis. Hij werd begraven bij zijn 
vrouw op het kerkhof van de Maria Ge
boorteparochie te Losser 12 jan. 1983. 

Johan was een agrariër, die wijs was 
geworden door de ervaring, die hij in 
het dagelijkse leven had opgedaan. 
Rustig overzag hij zijn werk, zijn boer· 
derij en vond nog tijd om samen te 
overleggen hoe koe en kip "op hoger 
peil" gebracht konden worden. Hij heeft 
het geluk mogen ondervinden, dat hij 
zelfs zijn laatste avond nog kon vra
gen, of er nieuwe kalveren geboren 
waren. 
Vanuit zijn harde werken leerde hi j ook 
sterk begrijpen dat "Gods zegen van 

boven" moest komen en daarom zagen 
wij hem ook iedere zondag op zijn fiets 
naar de kerk ri jden om in een welge
meend gebed zijn gezin en zijn werk 
aan te bevelen bij de Heer. Daarna 
reed hi j dikwijls langs een andere weg 
terug, omdat hij ook zo echt kon ge
nieten van de vrije natuur en er ple
zier in had, als hij zag dat "de vruch • 
ten der aarde" er goed bij stonden. 
Heer, die met wijsheid zijt bekleed en 
uw volk in gerechtigheid bestuurt, ont· 
ferm u over onze opa. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze ge
liefde vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 
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