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Mana Johanna Wargers. 

Hij werd geboren te Nordhom (Duitsland ) op 
9 augustus 1922 en overleed nog onver

wachts in het ziekenhuis te Enschede op 1 
mei 1996. De H. Eucharistie bij zijn uitvaart 

werd gevierd in de Goede Herderkerk te 
Enschede op 6 mei, waarna de crematie volg

de te Usselo. 

Johann was het Vijfde kind uit een gezin van 7 
kinderen. Reeds op 10 jarige leeftijd ver1oor 
hij zijn vader Direct na de lagere school be· 
gon zijn werk 1n de textiel. Zijn vrouw Mia leer
de hij 1n de oor1og kennen en na hun huwelijk 
in 1950 verhuisden zij naar Enschede. Ook 
daar kwam Johann in de textiel te werken bij 
Blijdensteyn. 
In zijn werkzame loopbaan verwierf hij zich 
door zijn grote inzet, zijn aanvullende studies 
en zijn liefde voor het textielvak een gedegen 
kennis van alles wat met textiel en weverijen 
te maken had. Voor Johann betekenden zijn 
werk en Zijn contacten met zijn collega's heel 
veel. 

Maar centraal stond voor Johann en M1a hun 
gezin van twee kinderen. dochter Marga en 
zoon Robert. Toen zij later de grootouders 
werden van drie kleinkinderen, beleefden zij 
aan hen een intense vreugde en dat was we
derzijds. Tot zijn groot verdnet sloot de firma 
Blijdensteyn de poorten. toen Johann nog 
maar 57 jaar oud was Voor hem gingen toen 
Zijn hobby's knutselen en tuinieren belangrijk 
worden. Enkele jaren geleden kwamen zij in 
hun nieuwe huisje te wonen en daarvan heb
ben zij heer1ijk genoten. totdat vorig jaar ern
stige hartklachten ziekenhuisopname noodza
kelijk maakten. Dit alles bleek veel van zijn 
krachten gevergd te hebben. Op 1 mei bete
kende een hartstilstand voor hem het einde 
van zijn aardse leven. Als d1epge1ov1ge chns
ten wist hij, dat God hem voor altijd zou opne
men in Zijn Vaderhuis. Moge hij deze liefde 
en vrede van de Goede God ervaren tot in 
eeuwigheid. 

Wij danken u voor Uw blijken van medeleven 
die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van m11n man, onze vader 
en opa. 

Familie Meyer. 


