


In herinnering aan 

Johan Koehorst 

* 11 december 1937 t 8 juli 2007 

Johan werd geboren in 1937 aan de Brink
straat in Denekamp als tweede in een gezin 

'· van drie kinderen. Met zijn ouders en zussen 
Annie en Gerdie verhuisde hij in 1956 naar 
het huis aan de Ootmarsumsestraat waar 
hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. 
Johan werd smid, net als zijn vader, en 
rondde de ambachtsschool af. Na het 
behalen van veel vakdiploma's ontwikkelde 
hij zich tot een waar ambachtsman . In 
Denekamp en omgeving, maar ook in de 
rest van Nederland is het resultaat van 
zijn vakmanschap te zien: een blijvende 
herinnering aan hem en zijn werk. 
In 1968 ontmoette hij zijn echtgenote Carla, 
op de elfde van de elfde bij De Kul. Hij 
huwde Carla in 1969 en in 1970 werd zoon 
Peter geboren. In 1981 werd hij nogmaals 
vader van Debby. Vorig jaar werd hij opa van 
Mats. Op zijn kinderen en zijn kleinkind was 
hij heel trots . 

Aan carnaval heeft hij veel plezier beleefd, 
net zoals aan zijn kegelclub en voetbal
vereniging DOS '19. Zijn grootste passie 
bleef echter het smeden. Helaas voor 
Johan werd hij ziek, waardoor hij zijn werk 
niet meer uit kon voeren zoals hij wilde. 
Zijn eerste ziekte kwam hij te boven, maar 
daarna ontwikkelden zich al snel nieuwe 
ziektes. Zijn leven werd erg beïnvloed door 
zijn verslechterde gezondheid. Het kostte 
hem dan ook veel moeite om zijn werk vol 
te houden. Uiteindelijk heeft hij de strijd 
moeten opgeven, met als laatste halte zijn 
sterfbed in zijn huis in zijn geliefde dorp. 
Johan is 69 jaar geworden . 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven na het overlijden van mijn 
echtgenoot , onze vader en opa danken wij 
u hartelijk. 
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