


Met heel veel liefde willen wij blijven denken aan 

Jofiannes :M.arinus 
Joz ef P.ifers 

"Jofian" 
weduwnaar van Johanna Hendrika Herik 

Hij werd op 13 maart 1925 in losser geboren. 
Op 9 mei 2016 is hij overleden. 

We zullen hem enorm gaan missen maar zijn tevens 
dankbaar dat hij nu zijn rust heeft gevonden. 

Johan maakte deel uit van een traditioneel gezin. Hij ging 
werken en zorgde voor de inkomsten, Annie was thuis en 
zorgde voor de kinderen. Als Johan thuis kwam uit zijn 
werk stond het eten klaar. Toen Annie zieker en steeds 
minder mobiel werd heeft Johan geleidelijk haar taken 
overgenomen. Hij leerde koken , deed het huishouden en 
verzorgde Annie toen dit nodig was. Toen Annie vijf jaar 
geleden stierf kon Johan zich dan ook goed redden. 
Johan miste Annie enorm. "Alleen is maar alleen" 
vertelde hij tegen iedereen. De foto op de kast met de 
altijd brandende kaarsjes en de verse bloempjes waren 
daar het bewijs van. Er ging geen dag voorbij dat de 
kaarsjes niet branden en geen week voorbij dat er geen 
boeketjes gehaald werden. 
Zijn kleinkinderen waren hem alles. Samen wandelen 
met de handen op de rug, samen werken op het land, 
een ijsje eten op het muurtje tijdens de avondvierdaagse, 
kippenvleugeltjes eten, frikandellen in stukjes gebak-

ken in de pan, het groene potje waar hij voor hen het 
kleingeld in spaarde, samen met opa naar het kerkhof op 
bezoek bij oma, in de schoolvakanties op donderdag 
kibbeling eten van de markt en op zaterdag patat eten 
waarbij er ook altijd ruimte was voor vriendjes en 
vriendinnetjes. Vele mooie en waardevolle herinneringen 
welke we met z 'n allen koesteren. 
Johan was heel dankbaar. Dankbaar voor alles wat er 
op zijn pad kwam. Dankbaar voor de mooie tijd die hij 
met Annie heeft gehad, dankbaar voor het fe it dat Annie 
verder lijden bespaard is gebleven. Ook dankbaar voor 
alles wat de zusters de laatste jaren voor hem hebben 
gedaan en enorme dankbaarheid naar zijn kinderen toe. 
Jeanet voor het halen van de boodschappen, het doen van 
de was en het regelen van zijn financiën . Monique voor 
het regelen van alles wat maar op medisch gebied gere
geld moest worden: "Dat is de baas, die regelt het." zei 
hij altijd. Hij was trots op zijn meiden en dat vertelde hij 
tegen iedereen. 
Ook wij, zijn meiden, zijn dankbaar. Dankbaar voor alles 
wat ma en pa al die jaren voor ons hebben gedaan. Het 
liefdevolle gezin waarin we zijn opgegroeid is de basis 
geweest voor onze eigen gezinnen en dat is iets waar we 
enorm trots op zijn. 

"Degene die ik lief heb verlaat ik 
om degene die ik liefhad terug te vinden. " 

Met dank voor uw belangstelling en deelneming. 

Kinderen en kleinkinderen 


