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In ons gebed en onze herinnering gedenken 
WIJ dankbaar 

JOHAN GERHARD ANTONIUS AVESKAMP 

echcgenooc van 

Ges1na Maria Heerlok 

H1j werd geboren ce Denekamp op 23 JUni 
1919 en overleed na hec ontvangen van het 
Sacramenc dn Z1eken 20 december 1985. Dugs 
voor Kerstmis is luJ na de Eucharistieviering 
ten afscheid begraven op hec kerkhof van de 
St. :-licolaasparoch•e te Denekamp 

Johan Aveskamp mag gecypeerd worden al~ 
een markante persoon sociaal van aard met 
groot gevoel voor rechtvaardigheid. Met hut 
en ziel heeft hij 2ich voor :tiJD gezin en de 
gemeenschap 1ngezet Zo was hiJ 25 jaar wd
houder van de Gemeente Denekamp, vele jaren 
bestuurslid van het Gewest Twente. Voor dit 
alles werd hij onderscheiden met de ver~ter
selen van Ridder in de Orde v;~n OranJe Nas
sau 
Zelf agrariër heefc hij zijn colencen in dienst 
gesteld van vele landbouworganisatiu. Ruim 
32 jaar is hij bestuurslid t'n voorzitter geweest 
van de A B.T.B. Denekamp en Omstreken. Voor 
deze verdiensten werd htj nog dit jaar onder
scheiden met de zilvt"ren ~peld .kruis en ploeg" 
van de A B.T.B De parochiegemeenschap ver
liest in hem een trouw ltd van het Collectao
tencollege. 

Maar bovenal was l'ij een t rouwe en lieve 
echtgenoot en een lieve en zorgzame vader en 
opa. Hij was het middelpunt in de f•milie 
.Kappelhof". 

Toen t>en kwaadaardige ziekte ZIJD energie~ 
lichaam trof, verzamelde hiJ in hoop en vrt'~' 
st.-.-ds weer mo.-d om verder te g•an . Tot hrt 
uiterste heeft hiJ gevochten voor het 1.-•<'n 
lo hem heeft God ons duid..JJjlc laten ~•en d•r 
WIJ geschapen ZIJD voor hN 1.-vt'n Moge God 
hem het e.-uwige leven geschonken hebben. 

Ht>t licht van Kt>rstmis moge Johan A'l"skamp 
verlichten. 

DAt hij ruste in vrPdt'. 

Voor uw deelneming ondervonden btt ZIJD 

ziekte en na het overliJden vAn miJn bem1nJe 

echtgenoot, onze lieve zorgzame vader, schoon

vader en opa, betuigen wij u onn oprt'chte 

dank. 
G. M. A VESKAMP - HEERINK 

Kinderen en kleinkind 

Denekamp, dect>mber 1985 

J. Benneker, koster Denekamp 


