
De pracht van Uw natuur 
toont ons Uw grote liefde voor de mens. 



Ter herinnering aan 

Johan Dille 

echtgenoot van Siny van de Luitgaren. 

Hij werd geboren op 31 maart 1926 te Enschede. 
De crematieplechtigheid vond plaats op 

28 januari 1997 te Usselo. 

Op donderdagavond werd vader onwel. In allerijl 
werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar een 
spoedoperatie echter niet meer mocht baten. In 
die nacht van donderdag op vrijdag 24 januari om 
01.30 uur hebben wij hem uit handen moeten ge
ven. Verbijstering en ongeloof werd ons deel. 
Maar verbijstering en ongeloof maken plaats voor 
herinnering en dankbaarheid, dat juist deze man 
in ons midden heeft geleefd. Hij is heengegaan, 
maar alles wat hij als metselaar met zijn gouden 
handen eens heeft gemaakt, blijft ons aan hem 
herinneren. De herinnering aan zijn zorgzaamheid 
en de liefde voor zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen zijn onuitwisbaar. Voor zijn gezin 
was hij een groot leider waar je niet om heen kon, 
de familieband was voor hem erg belangrijk, waar 
hij zich dan ook volledig voor inzette. 

Hij was trots op zijn beroep wat hij tot aan zijn 57e 
levensjaar heeft uitgeoefend. Nadien deed hij dit 
enkel nog voor familie, vrienden en kennissen. 

Na deze periode moest hij zich bezinnen wat te 
doen en vond in kweken van groente en bloemen 
een nieuwe hobby. Met de opbrengst van de tui
nen maakte hij velen blij, dat was zijn levensstijl; 
iets betekenen voor anderen. Er te zijn voor ieder
een die hulp nodig had, voor zichzelf had hij wei
nig nodig. Hij genoot van het fietsen samen met 
Siny door het prachtige Twentse land. Zijn hele 
leven had hij grote interesse in de voetbalsport. 
Vroeger beoefende hij dit zelf en de laatste jaren 
was hij weer op de voetbalvelden te vinden om 
zijn kleinkinderen te zien spelen., Al deze kostba
re herinneringen zullen wij in ons hart bewaren. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en 
belangstelling en ter gedachtenis van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa. 

Siny Dille - van de Luitgaren 
Gerrie en Gerard 
Gertjan, Huub 
Johan en Karin 
Dianne, Patrick 


