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Je verleden bestond uit werken 
en een groot besef van plicht 
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht 
Je wus ei:n man vun ,veinig wourden 
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden 
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen 
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen 
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven 
liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven 



In dankbare herinnering aan 

Johannes Christiaan Wargers 

echtgenoot van 

Helena Maria Antonia Wargers-Vrijkorte 

Johan werd geboren op 29 oktober 1939 in Beuningen 
en overleed na een ziekbed op 10 december 2003 

in het MST te Enschede . 
Op 16 december 2003 hebben wij hem voor het laatst 

in ons midden gehad tijdens de eucharistieviering 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 

waarna we hem begraven hebben 
op het Kerkhof aldaar. 

Johan was een harde werker, een man van 
eenvoud en gezelligheid, die altijd voor een 

ander klaarstond, zo zal Johan in onze 
herinnering blijven voortleven. 

Op 28 april 1966 trouwde hij met Leny 
met wie hij 37 jaar 

lief en leed heeft mogen delen. 

Johan begon zijn loopbaan als bankwerker waarna hij 
van zijn grootste hobby zijn beroep heeft gemaakt. 
Knutselen in de garage en vooral auto ' s was zijn lust en 
zijn leven. Hieraan hebben dan ook Leny en zijn 
kinderen Richard en Jacqueline veel goede 
herinneringen aan. 
Daarnaast beleefde hij veel plezier aan het bespelen van 
de kleine trom bij de Oel'nbloazers. 

De laatste maanden had hij een moeilijke tijd waarin 
Leny hem ontzettend goed gesteund heeft. Na een korte 
periode van hoop werd zijn gezondheid snel minder. 
Helaas overleed hij toch onverwachts op veel te jonge 
leeftijd. 

Het moet dan ook een zwaar kruis voor hem geweest 
zijn toen hij zijn lichamelijke krachten voelde afnemen 
en de angst van een mogelijk naderend einde over hem 
kwam 
Wij vinden troost bij de gedachte dat hij geen pijn heeft 
gehad. Vele mooie dingen blijven ons aan hem 
herinneren. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Leny W argers-Vrijkorte 
Richard en Sita 
Jacqueline en Rob 


