


ln dankbare herinnering aan 

Johannes Cornelis Gerardus Ars 

Jan 
echtgenoot van Agncs Johanna Hilboldt 

Hij werd geboren te A\l!~t op 31 oktober 1927. 
Ruim 44 jaar was hij geluklig getrouwd en 
werd vader van 8 kinderen en opa \'an 15 
kleinkinderen. Op 14 juli is hij thuis in zijn 
eigen venrouwde omgeving, in het bijzijn van 
zijn vrouw en alle kinderen overleden. Op 19 
juli 1999 hebben wij hem naar zijn laat~te 

rustplaats begeleid op de R.K. Begraafplaats te 
Groenlo. 

Vader was een hardwerkende man voor zijn 
gezin en de zaak. De handel Lat al vroeg in 
zijn bloed. Na 25 jaar bij de firma Ter Bogt 
gewerkt te hebben, heeft hij in 1970, samen 
met zij n vrouw Agnes, zijn e igen drankenhan
del opgezet. Hij had een goed contact met de 
klanten. Hij hield van duiven, kippen en de 
natuur. Daar genoot hij volop van. Wegens 
hartproblemen moest hij in 1987 de .taak over
doen aan twee van .lijn zoons. Toen kon hij 

meer tijd aan de duiven en de tuin besteden. 
Helaas heeft hij er niet zo lang van mogen 
genieten, want een paar jaar later werd hij 
getroffen door een hersenbloeding. Ondanks 
deze ziekte. kon hij toch nog genieten van zijn 
kinderen en kleinkinderen. Samen met mama 
ging hij er nog vaak met de auto op uit en gin
gen ze samen op een terrasje zitten. Ook ging 
hij nog regelmatig met zijn scootmobiel naar 
Avest. waar hij geboren is. T'"ee dagen per 
week ging hij in de Molenberg naar de dagop
vang, waar hij het erg naar z'n zin had. 
Eindelijk had hij zijn ziekte aanvaard. totdat 
hij in maart. na een paar maanden pijn, te 
horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij 
was een man die alles onder controle wilde 
hebben. Heel zijn leven lukte dat, maar de.te 
ziekte kon hij niet overwinnen. In de ziekte
periode was hij ontzettend dankbaar voor de 
verzorging die hij kreeg. 

We denken graag aan papa terug, aan een man 
die graag thuis was en niet veelcisend was. 

Voor uw belang:,telling tijden~ tijn licktc en na zijn 
overlijden. zeggen wij u hartelijk dank. 

Agnes AT>-Hilboldt 
Kinderen en kleinkinderen 


