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In liefdevolle herinnering aan : 

Johan Hilderink 
- Johannes Bernardus -

echtgenoot van 

Ma rietje Hilde rink - Rupert 

Johan werd geboren op 6 oktober 1935 als zoon 
van Bertha en Arend Jan Hilderink. Johan had 
vier broers en twee zussen: Alfons, Frans, 
Bennie, Herman, Annie en Dini. 
Vanaf zijn 16' werkte hij bij Scholten als 
textielarbeider. 
In 1965 trouwde hij met Marietje Rupert . 
Ze gingen wonen aan Grintenbosweg 7. Direct 
naast zijn ouderlijk huis . Johan en Marietje 
kregen twee kinderen : André en Erik . Tijdens 
zijn leven waren de kinderen alles voor hem. 
Ze konden geen kwaad doen. 
Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij 
Scholten, ging Johan werken bij de Twentse 
Kabelfabriek op de telefonieafdeling . 
Daar werkte hij tot zijn pensioen . 
In 1996 werd bij hem een lekkende hartklep 
geconstateerd . Hij is hieraan geopereerd in 
Nieuwegein . 
Tijdens zijn pensioen ging hij niet stilzitten . 

Naast zijn hobby 's: klussen , tuinieren, fietsen , 
biljarten deed hij vrijwilligers werk voor de 
Bonifatius Boys en de HH Bonifatius en 
Gezellenkerk. Ook was hij een vaste bezoeker 
van de Bonifatiu s Boys. Johan ging ook altijd 
trouw naar de kerk, totdat zijn gezondheid het 
niet meer toeliet . 
De afgelopen jaren heeft Johan veel problemen 
met zijn gezondheid gehad en is vaak 
opgenomen geweest. In augustus werd hij weer 
opgenomen vanwege leverklachten . Hij kwam 
na een week weer thuis. 
In september werd hij weer opgenomen 
vanwege lever- en nierproblemen . Toen werd 
duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was . 
De laatste zeven weken heeft hij thuis 
doorgebracht. Dit was zijn uitdrukkelijke wens. 
Hij is liefdevol verzorgd door Marietje en de 
kinderen, met steun van Livio . 
Vrijdagmorgen overleed hij na een avond met 
heftige buikpijnen . Zijn wens was ook om thuis 
opgebaard te worden . Hieraan is gelukkig 
gehoor kunnen geven. 

Lieve Johan en Pa, bedankt voor alles. 

Wij danken u voor uw medeleven en steun . 

Ma rietje 
André en Sara 
Erik en Martine 

Haaksbergen, 12 november 2015 


