
komst. Veel te vroeg heeft hij afscheid van 
ons genomen. 

Moge hij nu zijn rust gevonden hebben, wij 
gunnen hem deze rust van harte en bewaren 
zijn beeld in ons hart. 

John, rust in vrede. 

O.L. Vrouw van altijddurende Bijstand bid 
voor hem en bid voor ons! 

Nainens de familie en Francis bedankt voor 
jullie steun en medeleven. 

~~ 
Brakkenstein Lambertus 2 
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Dankbaar gedenken wij: 

JOHN ACHTEREEKTE 

Geboren te Deventer 08-03-1960 

Overleden te Twello 11-01 -1990 

Hij was de oudste zoon in het ge7in van 
Gerard en Doortic Achtcrcekte; de broer 
van Rcsy, Gejo en Anita en de vriend van 
Francis. 

John wa~ een fijne jongen, altijd attent en 
behulpzaam voor anderen, ?onder iets voor 
zichzelf te eisen. Hij maakte sterke en goed 
doordachte gedichtjes bij 1ijn St. Nicolaas 
surprises; kon goed luisteren en gaf bedacht
zaam 1ijn eigen mening of oordeel over iets, 
vaak doorspekt met een flinke dosis humor. 

Hij kon zich ook uitstekend verplaatsen in 
de humor van anderen en had vaak zicht
bare binnenpretjes bij sterke dienstvcrhalen 
of bij een goed stuk cabaret op de TV. 

Hij was goudeerlijk in zijn omgang. een fijne 
collega, stipt in zijn afspraken en dat ei'ole 
hij ook van anderen. 

John was een geweldige vriend voor Franci~. 
ze hielden oprecht veel van elkaar en hebben 
veel met elkaar gepraat, gelachen en gehuild; 
de mooiste troetelnaampjes wist hij voor hanr 
te bedenken! 

Hij was een romantisch type, hield veel van 
muziek. ge7elligheid en huiselijkheid en 
dacht altijd met dankbaarheid terug aan de 
fijne jeugd die hij in zijn ouderlijk huis heeft 
mogen doorbrengen en aan de periode dat 
hij samen met 1ijn vriend Gerard misdienaar 
en acolyth was in de Vianneykerk. Jarenlang 
heeft hij gevoetbald bij Helios totdat een 
knieblessure hem dat onmogelijk maakte en 
voor een ontspannend potje klaverjassen was 
John ook altijd te vinden. 

Hij had een uit(!esprokcn hekel aan ruzie en 
omzeilde vaak problemen om de lieve vrede 
te bewaren. 

Hij was zich bewust van alle liefde en warm
te om zich heen en toch ... hoewel hij niet 
alleen was, voelde hij Lich soms erg een7aam 
en onrustig. 

Dan zocht hij troost en kracht in 1ijn rots
vast geloof en in een vurig gebed om uit -


