
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johan Herik 
Hij werd op 30 januari 1904 in Los
ser geboren. In dal dorp sloot hij zijn 
kerkell1k huwelijk op 31 juli 1929 met 

Johanna Geertruida Haarsma. 
In Ziekenzorg te Enschede ontving hij 
de z1ekensakramenten, werd rustig en 
stierf 1n alle tevredenheid 4 april 1986. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd hij begraven 
8 april 1986 in het graf bij zijn lieve 
vrouw, die reeds op 3 juli 1983 gestor
ven was. 

Voor zi1n kinderen was hij de fijnste 
vader van de wereld. Hij was ook een 
erg goedige man. Iedereen kon goed 
~~t hem overweg en hij gunde aan 
z11n medemensen graag een luisterend 
o~r. Wat heef_t hij lang gezorgd voor 
z11n vrouw en kinderen. Voor zijn vrouw 
als e~n soort verpleger, toen zij zelf 
het niet meer kon. Voor zijn kinderen 
zat hij uren op de kleermakerstafel. 
De kleinkinderen bezochten hem veel 
want hij was een soort "centrum". D~ 
allerkleinsten, de achterkleinkinderen, 
bezorgden hem veel plezier. Hij heeft 

een erg mooi leven gehad, al waren er 
ook wel eens donkere dagen. 
Hij zat vol humor en "Excelsior" zal 
hem na 60 jaren lidmaatschap niet kun· 
nen vergeten. 
~~t kostte hem erg veel moeite, dat 
zijn schoonzoon Bennie eerder stierf 
dan hijzelf. Veel had hij aan dat gezin 
besteed, aan liefde en zorg . 
Hij wist, dat hij in Losser leefde als 
op een eiland omwille van het woord 
Gods en het getuigenis over Jezus. Hij 
geloofde ernstig en diep. We gunnen 
hem graag, dat hij nu in geestvervoe
ri~g achter hem een stem mag horen, 
luid als een trompet: Kom bij ons. Laat 
Johan zich omkeren om te zien, wie 
hem aansprak. Het was de Heer God 
en de familie van Johan. 
Bedankt vader, opa, en opa Johan voor 
alle goeds. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve vader, groot- en over
grootvader, betuigen wij u onze oprech· 
te dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


