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Ter hennnering aan 

Johannes Hermanus Petrus 
Akkerman 
weduwnaar van 

Maroa Johanna Gesona Oude Lansink 

HIJ werd op 5 Juni 1914 in Enschede geboren 
Na een welbesteed leven is hij op 24 Januari 
1985, plotseling en onverwacht, in ziJn huls In 
Hengelo ov over leden. Op 29 januari was zijn 
uitvaart In de 0. L. Vrouwekerk en daarna vond 

In Usselo ZiJn crematie plaats . 

Het heengaan van Papa - want zo noemden WIJ 
hem altijd - Is voor ons een g root verlies Sa
men met Mama was hij voor ons het vaste 
punt in ons leven. hoe ver van huts we ook 
waren Toen Mama op 26 februari 1984 over
leed, bleef Papa voor ons het middelpunt Ons 
ouderi•Jk hu•s Is nu leeg. Met weemoed. maar 
ook met dankbaarheod denken we er aan terug 
want Papa had een doepe band met ons. Vaak 
kwam h•J naar Berhjn om ziJn kinderen te be
zoeken. En ook aan zojn kleinkinderen was hij 
gehecht 
Papa was een sterke persoonlijkheod, HtJ kwam 
altiJd eerlijk voor zijn mening uot. Als hij een 
standpunt had Ingenomen. gaf hij het noet ge
makkelijk op. Je wist wat je aan hem had 
Door ZiJn beroep als vertegenwoord iger had hoj 
een grote mensenkenn is opgedaan. Hij meakte 
gemakkeliJk kontakt met mensen en had veel 
vroenèen. Htj stond dan ook altojd voor leder
een kl aar Htj had geen rust voordat h•J gedaan 
had wat er van hem gevraagd werd H•J hield 
ervan om de d•ngen af te werken. eerst de on· 
aangename en moe lijke dingen en daarna pas 
de andere zaken 

De laatste 2 jaar van ZIJn leven waren moeol~k. 
Bijna een JOOr lang verzorgde hij Mama heel 
loefdevol in haar zoekte Toen ziJ was overle
den. pakte hiJ de dread van het leven weer op 
Toch heeft htJ door haar dood meer geleden 
dan hoj liet merken H•J had heomwee naar haar 
Bonnen een 1aar os htj haar nagegaan. Zonder 
pijn en hee plotselong zoals hiJ zeil alt~d had 
gewenst. 
Papa heeft in ZIJn leven graag en veel gereisd 
Dit was zijn groots•e rets. naar de overkant 
van de dood. Moqe hiJ daar, samen met Mama. 
nu voor altojd bU God In vrede ZIJn. 

Rust in vrede I 

Voor uw blijken van dee lo1eming na het plotse
linge heengaan van onze zorgzame Vader en 
Opa, danl en we U vön harte 

Kinderen en kleonkonceren 

Henge ~o ov J&nuan 1985 


