


-1 Dankbaar gedenken wij mijn dierbare 
broer, onze zwager en oom 

Johan Ketels 
Johan werd geboren te Beckum op 20 juni 
1914. Plotseling is hij van ons heengegaan op 
donderdagmiddag 24 januari 1985 in het 
Koningin Julianaziekenhuis te Hengelo. Op 
maandag 28 januari hadden wij hem voor het 
laatst in ons midden tijdens de uitvaartdienst 
in de kerk van de H. Blasius te Beckum, 
waarna wij hem te ruste hebben gelegd op 
het parochiekerkhof. 

Nu Johan zo geheel plotseling van ons is 
heengegaan, beseffen we meer dan ooit dat 
er een man is gestorven die echt iemand 
was van onze gemeenschap. Hij had vele 
vrienden. Heel veel was hij op pad: je zag 
hem steeds fietsen, genietend van de natuur. 
Daarmee was hij opgegroeid, dat was een 
stuk van zijn leven. In hart en nieren hield 
hij nog steeds van het boerenleven; zijn paard 
was zijn allerbeste vriend. Het was niet voor 
niets dat men hem graag vroeg om op de 
boerderij te passen als iemand trouwde. 
Bovendien ging hij bij veel mensen op be
zoek, vooral als mensen ziek waren. De 
laatste tijd ging dat niet zo goed meer: zijn 
hart werd zwakker, maar wij hebben niet 
kunnen vermoeden dat hij zo spoedig zou 
sterven. 
Wij nemen afscheid van een vroom mens, 
voor wie de kerk alles was. Daar was hij al
tijd vroeg. Zijn eerste gang was dan vaak 
naar Maria van Altijddurende Bijstand om een 
paar kaarsen op te steken en even te bidden, 
want hij was een vurige Mariavereerder. Ook 

heeft hij zich ruim 25 jaar in dienst gesteld 
als kollektant. Zijn eenvoudig geloof heeft 
hem doen leven met een vast vertrouwen op 
God en moeder Maria. Wij mogen geloven 
dat hij nu voor altijd gelukkig mag zijn bij zijn 
God, die hij in eenvoud heeft gediend. De 
Heer van alle leven zal zijn, leven nieuw 
maken en zijn voltooiing geven. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Allen die tijdens het leven van Johan zijn 
vrienden waren en die nu met ons meeleven 
na zijn overlijden, zeggen wij heel hartelijk 
onze dank. 

Uit aller naam, 
Fam. Van Otten 


