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Ter dankbare herinner ing aan 

- - Johannes Katier 
weduwnaar van 
Elisabertha Theodora Ketels 

Geboren in Beckum, 1 januari 1907, meer
malen gesterkt door het sacrament van de 
zieken, overleden i n Haaksbergen op " Het 
Saal merink" op 27 oktober 1990. 
Zijn lichaam hebben we na de viering van 
de Eucharist ie in de parochiekerk van H.H. 
Bonifatius en Gezel len op 1 november ter 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof van de 
Veld maat. 

Een zorgzame en meelevende vader en opa 
is heengegaan uit ons midden. 
Zijn eigen vader en moeder had hij al heel 
vroeg verloren. 
Hij leerde al vroeg op eigen benen staan, 
werd kleermaker en had · op verschi l lende 
plaatsen telkens weer een andere " baas" om 
het vak goed te leren. 
Na zijn huwelijk vestigde hij zich i n de Veld
maat. 
Hij was iemand die sterk meeleefde met de 
gemeenschap, een geestig mens, die eerlijk 
zei wat hij dacht en ook wel fel kon zijn. 
Daarb ij was hij een diepgelovig mens, die op 
kerke lijk terrein hield van de ouderwetse 
li turgie en levenstijl. 
Een grote slag in zijn leven was de plotse
l inge dood van zijn zoon Bennie en de dood 
van zijn vrouw, wel ke verliezen hij niet kon 
verwerken. 
De laatste levensjaren bracht hij door op 
"Het Saalmer ink" . Ook daar bleef hij aktief: 
post rondbrengen , koster, lid van de be
wonerscommissie. 
Daarbij geestig en prettig in de omgang. 

De laatste maanden ging zijn toestand achter
uit. Vooral een val en heupbreuk deden 
daaraan geen goed. 
Zijn stem werd zwak, hij werd bedleger ig en 
zo kwam op zaterdagavond, temidden van 
zijn kinderen en kleinkinderen, toch nog snel 
het einde. 
Wij leven _vanui t het vaste geloof dat hij nu 
voorgoed is opgenomen onder de hei l igen, 
camen met zijn vrouw, zijn zoon en alle 
dierbaren die hem voorg ingen. 

Maria, Moeder, ontferm u over uw zoon. 

Voor uw medeleven en deel neming, onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze vader en opa, betuigen wij u onze 
hartel ijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, november 1990 


