


Een kleine herinnering aan 
Johan Koebrugge 

Hij werd op 9 augustus 1931 te Almelo geboren 
en kreeg van zijn ouders de doopnamen Johannes 
Gerardus Albertus. 40 Jaar was hij de trouwe 
echtgenoot van Tiny Rauwers. Zij werden de 
ouders van Oscar Volkomen onverwacht over
leed hiJ in de nacht van 8 op 9 mei 1999 thuis te 
Groenlo De eucharistie b1J z11n uitvaart vierden wij 
op 12 mei in de parochiekerk van de H. Calixtus 
te Groenlo In de verwachting van de verriizenis 
ten leven namen WIJ daarna afscheid n het 
crematorium " Enschede " te Usselo 

Zijn overlijden kwam letterl1Jk als een dief in de 
nacht vlak na het 40 jarig huwelijk, de attentie 
voor moederdag lag klaar de voorbereidingen 
voor de verhuizing naar Hengelo - voor hem een 
terugkeer naar zijn geliefde Twente - waren in 
volle gang WiJ kunnen nog nauwehiks beseffen 
wat ons is overkomen. Wij mogen hem gedenken 
als een lieve zorgzame en attente echtgenoot en 
vader. Een man van weinig woorden wiis en 
bedachtzaam die je met raad en daad terzijde 
stond een man waar je op bouwen kon Als 
vader was h1J er voor .je, hij stimuleerde je en 
volgde je met warme belangstelling en nab1iheid, 
hij gaf je goede adviezen In onze Grolsegemeen-

schap was hiJ de deurwaarder• een beroep dat 
hij met hart en ziel vervulde en waarvan hij, ook 
enkele iaren na het bereiken van de pensioen 
gerechtigde leeftijd, maar met moeite afscheid 
had kunnen nemen Hij werkte hard en plichtsge
trouw HiJ had een goede mensenkennis en pro
beerde met tact en overleg mensen tot elkaar te 
brengen . HIJ was een humane deurwaarder die 
probeerde mensen te helpen en met hen tot goede 
oplossingen te komen altijd integer en met een 
groot gevoel voor rechtvaardigheid en oprecht
heid Juist toen WIJ op het punt stonden om ons 
leven een nieuwe wending te geven. heeft zijn 
plotselinge overlijden hem en ons verrast. Hoe 
moet het verder zonder hem? WiJ vertrouwen 
onze pa toe aan de Eeuwige in het geloven dat h1J 
Hem recht in de ogen kan kijken, omdat hij ziin 
leven in waarachtigheid heeft ingevuld. Moge hij 
biJ Hem een behouden thuiskomst hebben nu zijn 
verhuizing naar Hengelo niet doorgaat. Wij ver 
trouwen erop dat onze God ons de kracht za 
geven om met dit grote verlies te leren leven 

Voor uw belangstelling en meeleven na het plot
selinge overlijden van mijn geliefde man en vader 
zeggen wij u hartelijk dank. Het heeft ons goed 
gedaan 

J C Koebrugge - Rauwers. 
Oscar Koebrugge 


