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Wij blijven in onze herinnering bewaren 

JOHAN PLASS 
echtgenoot van MIA GEERDINK. 

Hij werd geboren op 23 april 1931 in Enschede. 
53 jaar oud overleed hij , op 26 oktober 1984. 
Na de uitvaartdienst in de Sint Jankerk hebben 

wij hem begeleid naar het crematorium, 
op 31 oktober d.o.v. 

Johan Plass was een man van weinig woorden . 
Al wat belangrijk voor hem was, bracht hij tot 
uitdrukking in rake opmerkingen. Lachen was 
zijn levenslust. 

Mensen zullen hem in hun herinnering bewaren 
als een integere en rustige persoonlijkheid . Hij 
was iemand waar je van op aankon, en die 
trouw was aan alles wat hem heilig Is geweest . 

Het leven had voor hem de grootste waarde, hij 
zag het vooral van de positieve kant: over het 
negatieve wilde hij li ever niet praten. 
Een aanleg voor rake humor over dat leven, 
was hem als het ware aangeboren . 

Hij was ervan overtuigd, dat de mens er in de
ze wereld is voor het goede: datgene wat hij 
al tijd iedereen toewenste, daar geloofde hij ook 
in: het goede kan altijd weer mogelijk worden, 
het is sterker dan kwaad en ongeluk. 

Daarvoor had God het leven van hem en van 
allen bestemd. 

Voor zijn gezin, familie en vrienden was hij 
een fijne man , vader, broer en zwager. 

Johan was een gelovig mens: hij keek altijd 
uit naar het andere dat komen kon. Daar ge
loofde hij in, vol goede moed, vol hoop. Ook 
toen zijn ziekte hem steeds minder levenskan
sen gaf, bleef hij zeggen tot het laatst: ,.On
danks alles blijf ik hopen op het betere." 

Wij bidden dat God zijn goede moed nu voor 
hem heeft waargemaakt in zijn eeuwige vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven onder
vonden bij het overlijden van mijn lieve man 
en onze lieve papa zeggen wij U hartel ijk dank. 

Enschede, oktober 1984 
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