


Een kleine hennm.:nng aan 

Johannes Frederikus Holkenborg 
weduwnaar van 

Bercndina Frederika .Maria Bongcrs 

Hij werd op 2J juni 192J te Gro.:n~o gdxm:n 
Hij overleed 111 de nuddag v:in vn1dag 4 JUm 
1999 rn het Streekzu:kenhm~ Koningin Bea
trix te Winters\\ 11!.. De cucharis1ie bij zijn 
uitvaart '1erden w IJ op 9 jum rn tk parochie
kerk 'an de H ,\laria Moeder G1l<ls tc Groenlo. 
In de verwachting van de verrijzc:nis ten le,en 
namen wij daarna af,die1d tn bet crematonum 
'En,~betk' te ll"clo. 

Ju"t toen zijn cchtgcnoh.: 17 fchruan 1997 
was O\erlt!den. begon ooi.. voor hc:m het 
tobben met /ÎJn ge1ondhc1d. Hij had hcd \Cel 
met haar moeien optrdken en torgc:n om 
haar gehad. hiJna hun ht:le hu\\ChJJ..,kvcn lang. 
Graag hadden wij hem nog een raar goedepren 
gegund. rnj van zorgen. om te kunn.:n gemc:
ten van ht:t kvt:n . Maar het werd hem mc1 
gegeven. integendeel. het leek '~cl alsof hij nu 
zelf aan de beun was. Net als z1.1n edugenote. 
moest ook hij die laatste jan::n een ware tocht 
maken langs vcrschdkndc 1.orginstcllingen. 
totdat hij uiteindeli.ik in vrede van ons heen 
ging. Er rest ons niets te 1eggen dan dal hd JO 
goed is. goed dat ht.J nu Lijn rust gevonden 
heeft . Hij \\as een man 1m:t een sterk karakter, 
die graag 1i.jn leven op 11jn w1j1e mvuld~. en 10 
zijn eigen opvamngen had, waar hq niet 

gemakkelijk van af te brengen was. Veel tijd en 
energie heeft hij moeten geven aan het ver
zorgen van zijn 1ieke echtgenote. HiJ deed bet 
met grote trouw en intet. Vaak zag JC ze samen 
door Groenlo wandelen om ha;u io lang nm
gclijk mobiel te houden. Hij zorgde voor brood 
op de plank door zijn werk btJ de Ncdap. 
Vanwege de ziekte van Zijn e.:htgenote kwa
men de zorgen voor het gezin voor et.'ll groot 
deel op zijn schouders tere.:ht. Het waren vaal.. 
grote zorgen zoals het smarteh1!.. vcrltcs '~n 
dochter ,\larian. en na het O\crhjdcn van Ztjn 
echtgenote. van zijn zoon Herman Som' lc:ek 
hem alles bon:n bet hoofd te grocu:n maar met 
llJn sterke wil hleef hij O\t:reind Daarbij werd 
hij ook gedragen door /IJn gdo\'cn Een aantal 
jaren was hij kerkenwacht in de ,\lanakerl.; F.n 
toen hij. op dat ogenblik \t:rhlij\Cnd lil De 
Molcnberg, zijn einde voelde naderen. vroeg 
h1.1 om de ziekenzalvmg. Zelfs kwam hlJ nog 
weer thub, maar was toen toch erg afhankch.1k 
van zorg. vooral ook \'an tÎjn 1oon Tonnie. 
Het 1s gocd dat hij heeft mogen •tcrven. 

'Rust 1111 maar uit. je /1ebt de f./Oede lfrijd 
f.ies/reden . 

Je hebt het als een 111oedif./ /11('1/J 11edam1 
Niemand weet ll'lll je //ebi 11eledc11. 

11ienu111d weel 11·111 je lteb1 doon/11011.' 

Voor uw belangstelling en mcelt:ven ti1dcn' 
1ijn kven en na 1ijn overlijden. 1cggen wi1 u 
hartelijk dank. 

Zijn kinderen en kleinkinderen. 


