
Wij willen in dankbaarheid blijven 
gedenken 

JOHAN EVERS 
• 8-4-1923 t 13-6-1984 

30 December 1952 trouwde hij met 
Lies Wiefferink. 

Uit hun huwelijk werden in liefde ge
boren Jeannet en Yvonne. Hij hield van 
zijn vrouw en kinderen en was trots op 
Thijs, zijn kleinkind. Vol verwachting 
keek hij uit naar de komst van het twee· 
de kind van Jeannet en Johan en het 
eerste kind van Yvonne en Hennie. We 
hadden hem deze vreugde zo graag 
gegund. 
Johan Evers was een eenvoudig mens 
en is blijmoedig door het leven gegaan. 
Op feesten was hij een graag geziene 
gast en bekend en gewaardeerd door 
zijn voordrachten, vol humor. 
Hij was een echte natuurliefhebber en 
kon intens genieten van vogels en vis· 
sen. 
De laatste vier jaar is zijn leven door 
ziekte getekend geweest en bezorgde 
hem een handicap, die hem voortdurend 
bezig hield. Toch wilde hij een ander 
niet tot last zijn en probeerde zijn op· 
gewekt karakter te bewaren. 

4 Mei 1984 werd hij vanwege een an
dere ziekte in het centrale zenuwstelsel 
vrij plotseling opgenomen in het zieken. 
huis "De Stadsmaten" te Enschede . 
Daar ontving hij het sacrament der zie
ken en overleed er op 13 jun i 1984. 
Na de Eucharistieviering ten afscheid 
op 15 juni d.o.v. hebben wij zijn l ichaam 
biddend uit handen gegeven in het ere· 
matorium "Enschede" te Usselo. 
Wij mogen vertrouwen dat God zijn 
trouwe dienaar Johan herschapen zal 
hebben tot een nieuw en onverganke · 
lijk leven. 
Hij lijdt niet meer want al het oude is 
voorbij, zegt de apostel Johannes. 
Rust in vrede en bedankt voor alles 
wat je voor ons gedaan en betekend 
hebt. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor de blijken van medeleven, onder· 
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Lies Evers.Wiefferink 
kinderen en k leinkind 


