


Vandaag hebben we afscheid moeten nemen, 
maar in onze gedachten blijft voortleven 

Johan Gerhard Joseph Rupert 

Hij werd geboren op 10 maart 1926 te Zenderen en 
hij is op 15 ju li 2002, voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken, in het SMT Ziekenhuis te 
Hengelo (0), in alle rust van ons heengegaan. 
Op 20 juli 2002 hebben we hem, na de gezongen 
Requiemmis in de Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk 
te Zenderen te ruste gelegd op de parochiele 
begraafplaats in Zenderen. 

Johan was de jongste zoon uit een gezin van 4 kin
deren . Hij groeide op op de boerderij aan de 
Zenderensestraat en bleef, ook nadat hij met zijn 
zus , Annie, verhui sde naar de Haar, nog volop 
actief op het boerenbedrijf. 
Ook in de tijd dat hij werkzaam was bij de Boeren
bond te Borne bleef hij al zijn vrije tijd besteden aan 
de boerderij. 
Johan hield niet van stilzitten, hij was het liefst van 
' s morgens vroeg tot ' s avonds laat aan het werk. 
Ook was Johan altijd bereid de helpende hand te 
bieden bij werkzaamheden bij zijn neven en nich
ten, of het nu ging om tuinieren, sloop - en metsel
werken of stratenmakers werk. 

Op latere leeftijd kreeg Johan wel eens spijt dat hij 
niet meer plekjes van de wereld gezien had in zijn 
jongere jaren. Hij spoorde dan ook zijn neven en 
nichten aan dit wel te doen met de volgende 
kenmerkende tekst: "Ie hebt groot geliek da'j goat, 
noe kan ' t nog". 
Toen Johan vorig jaar voor de eerste keer hart
problemen kreeg, had dit tot gevolg dat hij niet 
meer alles kon wat hij graag zou willen. Hij vond dit 
erg moeilijk te accepteren en dit maakte hem nogal 
eens opstandig. 
Drie weken geleden liet zijn gezondheid hem 
wederom in de steek en na een kortstondig ziekbed 
is hij rustig ingeslapen. 

Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is doet 
vee l pijn . Wanneer men ouder wordt verliest men 
steeds vaker familieleden en vrienden. Dit geeft 
verdriet, telkens weer. 

Johan, bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven, op welke wijze dan ook, 
zeggen wij u hierbij oprechte dank. 

Annie Rupert 
Familie Brus 
Familie Rupert 

Zenderen, 20 juli 2002 


