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~ for 1vfiat 
tomorro1v may brirz_q. 
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1vfio cares for yo11 today 
1vill take care of yoZL 
tomorro1v an every day. 
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bear it. ~e at peace, 
tfien, and put aside all 
anxious tho11gfits an 
im a g inations. 

- '1 rancis de .Sales 



Dankbare herinneringen aan 

Johannes de Vrught 
-Jo-

Weduwnaar van Anna Maria Kloeken 

Geboren op 16 juni 1911 te Hengelo Gld. 
Van ons heengegaan in het zorgcentrum Maria 
Poste! te Keijenborg op 19 januari 2003. We 
hebben afscheid van hem genomen in een 
Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Jan 
de Doper te Kerjenborg op 24 januari d.a. v. en 
hem daarna begeleid naar de begraafplaats te 
Keijenborg. 

Hij werd als tweede van acht kinderen geboren in 
een klompenmakersfamilie. Opgroeiend in een 
omgeving die gekenmerkt werd door diep 
respect voor al wat leeft, ontwikkelde hij zijn 
talenten. Creativiteit en doorzettingsvermogen, 
aangevuld met ingetogenheid, zorgzaamheid en 
eenvoud gaven zijn karakter gestalte. 
Hij bezat een scheppend vermogen, dat zich 
uitte in de liefde voor het tot stand brengen van 
iets tastbaars 
Was het in de beginjaren de klomp, nadien was 
het de techniek en het ontwerpen en vervaardi
gen van meubels. Als mens had hij interesse in 
de wereld om zich heen en had daar ook een 
mening over. Hij wilde je deelgenoot maken van 
zijn mening. 
Het was opmerkelijk hoe hij ons. als kind. met 
open vrzrer de omgeving liet verkennen. Ons de 
mogelijkheden gaf onze talenten te herkennen 

en ons tevens stimuleerde deze te ontwikkelen. 
Hij stond altijd met raad en daad klaar. Hij had 
zich een gelukkig gezin, als levensdoel gesteld. 
Hierbij dacht hij in de laatste plaats aan zichzelf. 
Ondanks de tegenslagen bleef hij altijd positief 
denken. Bij tegenslagen was zijn vertrouwen in 
het geloof en de mens, een rots in de branding; 
het gaf hem en anderen energie om verder te 
gaan. 
Naarmate de jaren verstreken, namen zijn licha
melijke klachten toe. Het scheppende werk van 
zijn handen maakte plaats voor meer tijd en ver
dieping in de medemens. Hij kon zich verheugen 
op het bezoek van zijn kinderen, familie en ken
nissen, waarmee hij van gedachten wisselde 
over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Zijn 
kleinkinderen hielden hem op de hoogte met de 
voortgang in sport, cultuur en muziek. 
De belangstelling die hij voor eenieder had, de 
anekdotes, de discussies, ze waren een bron 
van inspiratie. De herinneringen aan hem zullen 
ons, ons leven lang, blijven vergezellen. 
Dankbaar zijn wij, dat wij hem in zijn laatste 
levensuren hebben mogen bijstaan, in het besef 
dat hij vredig afscheid heelt genomen van allen 
die hem dierbaar waren. 

Allen die in deze dagen voor ons een steun zijn 
geweest en met ons hebben meegeleefd, zijn wij 
oprecht dankbaar. 

Familie de Vrught 

Keijenborg, januari 2003. 




