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Ter herinnering aan onze lieve vader en opa 

Johan Davina 
weduwnaar van Annie Davina - Kuipers 

Geboren te Oldenzaal op 4 augustus 1927 
Gestorven te Hengelo op 24 april 2001 

Ons nog maar net realiserend dat door jouw plotse
linge overlijden ook een einde is gekomen aan ons 
··thuis", willen we jou herdenken als een bijzondere 
en liefdevolle vader die altijd voor iedereen klaarstond. 
Je hebt je ontplooid als een mens wiens leven zich 
misschien wel in slechts twee woorden laat samenvat
ten: geven om. 

Na je tewerkstelling tijdens de oorlog in Duitsland was 
je actief voor· de vakbond en het jeugdwerk in 
Oldenzaal. Ook nadat je Oldenzaal verlaten had bleef 
je je inzetten voor anderen, zoals de kerk, de onderne
mingsraad bij Heemaf, ATC baskethall en diverse com
missies van De Losserhof Deze onvoorwaardelijke 
liefde hebben ook wij van jou mogen ontvangen. 

Altijd stond je voor ons klaar en vooral Erna had een 
speciaal plekje in je hart. Zeker na het overlijden van 
ma "moest" je geregeld naar De Losserhof om met 
Erna te wandelen en haar te verzorgen. En wat fijn 
dat je, in tegenstelling tot ma. wel de bruiloften van 
je beide zoons en de geboorte van Karlijn hebt mo
gen meemaken. 

De tuin was je grootste hobby, hier kon je je hele
maal in uitleven. Voor eigen gebruik en voor dat van 
vele anderen verbouwde je boonyes en pootte je aard
appelen. Ook vond je het leuk om spelsho\\S op tele
visie te kijken, te puzzelen en om mensen te ontvan
gen en bezoeken Je had dan ook overal je vaste kof
fie-adresjes. Jouw dagindeling verliep volgens een 
vast patroon en altijd was je in de weer. ·s Avonds 
was het steevasttijd voor een glaasje "koude thee". 

Pa, we zijn ontzettend bi ij en dankbaar datjij onze 
vader was. We zullen je positieve levenshouding mis
sen en zijn ervan overtuigd dat ma op je wacht. 

Geerhard en IIOne 
Erna 
Leo en Annette 
Karlijn 


