


Degenen die 1k lief heb. ga 1k verlaten 
En degenen die 1k llef had. daar ga 1k naartoe 

In dankbaarheid gedenken WIJ 

Johan Schaepers 
weduwnaar van Annie Kip 

Hij werd geboren op 13 mei 1921 in de Lutte aan de voet 
van de Belvedère. Hij overleed, na voorzien te zijn van het 
sacrament der zieken, op 22 december 2007 te Oldenzaal. 
Op 27 december 2007 heeft iedereen afscheid van hem 
kunnen nemen tijdens de eucharistieviering in de 
parochiekerk van de Heilige Drieêenhe1d waarna we hem 
op 28 december 2007 in familiekring begeleiden naar z'n 
laatste rustplaats aan de Hengelosestraat 

lieve Pa, opa en overgrootvader 
Pa is geboren m een prachtig mooi natuurgebied waar 
hij ook zijn jeugd heeft doorgebracht Als 10 1arige 
jongen ging hij al muziek maken op bruiloften en 
dansavonden. Muziek was zijn grootste paSSle. H1J kwam 
op jonge leeftijd als zangerlaccordeon1st in dansO<kest 
"de Haanakkers" terecht. Door de muziek heeft hij ma 
leren kennen (Mien Annie noemde hq haar). 

Pa en Ma zijn op 28 oktober 1947 getrouwd Uit dit 
huwelijk kregen ze 5 kinderen Het was een bijzonder 
warm en gezellig gezin Pa was een eenvoudige ~eve 
man. vol humor Het liefst was h111n gezelschap van al 
zijn kinderen en kleinkinderen Na het over1iJden van 
ma brak voor hem een moethJke bJd aan waar hij zeer 
onder geleden heeft Grote steun waren z11n kinderen 
en kleinkinderen. Trots was hij m deze zomer toen 
achterkleinzoon Jesse werd geboren. 

Begin dit jaar was pa voor z1Jn leefli1d in goede 
gezondheid en woonde nog zelfstandig Langzaam liet 
zijn gezondheid hem in de steek. Hij sbert op een mooie 
winterdag onder de klanken van de Midwinterhoorn 
(oal'n roop) in het bijzijn van al zijn kinderen en 
kleinkinderen waar hij zoveel van hield 

Pa. opa en overgrootvader bedankt, 
Voor a1t11d blijf je in ons hart. 

Namens de familie willen wij u hartelijk bedanken voor 
uw aanwezigheid en getoonde belangstelling tijdens 
de ziekte en na het over11Jden van pa en opa 

Pa. good goan 


