
Wat hield hij van zijn boerderij, 
zijn dieren, zijn land, de natuur. 
Richting het voorjaar, waar alles 

tot nieuw leven komt, kwam zijn uur. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Johan Aveskamp 
Johannes Hennanus Joseph 

echtgenoot van 

Annie Aveskamp-Ulenkate 

Johan werd geboren op 28 maart 1916 te 
Overdinkel. Na voorzien te zijn van het H. 
Sacrament van de Ziekenzalving is hij op 17 januari 
2008 vredig ingeslapen. Na de uitvaartviering op 22 
januari 2008 hebben we hem te ruste gelegd op het 

' R.K. kerkhof van de H. Gerhardus Majella Parochie. 

Het gezin waarin Johan werd geboren telde een 
zus en vijf broers. Johan bezocht in zijn jonge jaren 
de Landbouwschool. In de crisisjaren moest hij 
opkomen in militairedienst. Zijn voorliefde om met 
paarden te werken kwam hem hier goed van pas. 

Johan trouwde op 21 juli 1953 met Annie Ulenkate. 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Jan, 
Truus en Annie. 
Johan was met recht boer in hart en nieren met lief
de voor de natuur. Hij genoot als de gewassen op 
de akkers er goed bij stonden, en de varkens het 
goed deden. Daarnaast had hij een brede belang
stelling voor het organisatieleven, en heeft hierin 
vele jaren meerdere bestuursfuncties vervuld. 
Johan was ook een groot vereerder van Gerardus 

Majella. Meer dan 40 jaar was hij Hemeldrager. 

Trots was hij erop dat zijn zoon Jan de boerderij 
voortzette. Hij kon het nu wat rustiger aan doen en 
genieten van het werk in de tuin. Daarnaast heeft 
hij al vele jaren de zorg voor de Maria Kapel aan de 
Ruhenbergerweg op zich genomen. Waar hij met 
liefde de bloemen en planten verzorgde. Tevens 
werden hier de laatste nieuwtjes uitgewisseld met 
voorbijgangers. 

Tussendoor kon Johan nog tijd vrij maken om 
samen met zijn vrouw deel te nemen aan de bede
vaarten naar Kevelaer en Banneux. 
Intens kon hij genieten van zijn kleinkinderen. Als zij 
op het erf een partijtje voetbal speelden was hij 
altijd fanatiek toeschouwer en medespeler met de 
wandelstok. Waarbij al vlot een pepermuntje werd 
uitgedeeld als beloning. 

Johan heeft op 86-jarige leeftijd een nieuwe heup 
gekregen. Waarbij hij voor het eerst in het zieken
huis kwam. Hiervan heeft hij nog ruim 5 jaar profijt 
mogen hebben, toen langzaam zijn krachten afna
men en hij uiteindelijk na 3 maand liefdevol te zijn 
verpleegd, omringd door zijn naaste familie, vredig 
is ingeslapen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa zijn wij uw oprecht dankbaar. 

Annie Aveskamp-Ulenkate 
Kinderen en kleinkinderen 


