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Dankbaar nemen we afscheid van hem 
die ons iets van het gezicht van God 
heeft laten zien door zijn positieve in
stelling en oog voor het schone van ge
bouwen. Hij heeft ons laten zien dat 
geloven betekent: dagelijkse troU\N en 
inzet voor het goede en we zeggen van 
harte: Johan, vader en opa, bedankt 
voor de vriendschap en het veie goede 
dat je ons hebt gebracht. Leef nu voor 
altijd verder bij God, voor Wie je steeds 
bouwde in je leven. 
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Allen die vader tot vriend waren en hem 
en ons tot steun, vooral in de laatste 
tijd, zeggen we heel hartelijk dank. 
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Bedroefd, maar met een heel dankbaar 
gevoel, nemen we afscheid van mijn 
dierbare man, onze goede vader en fijne 
opa, 

GERARDUS JOHANNES TEMMINK 
echtgenoot van 

Aleida Johanna Boenders 

Hij werd geboren te Beckum op 1 febru
ari 1912. Temidden van ons is hij in 
vrede gestorven op dinsdag 20 oktober 
1.987, na het Sacrament van de Zieken 
te hebben ontvangen. Wij hadden hem 
voor het laatst in ons midden tijdens de 
uitvaartviering op vrijdag 23 oktober in 
de parochiekerk van de H. Blasius, waar
na we hem te ruste hebben gelegd op 
het R.K. Kerkhof. 

Al zagen we allen dat het met Johan, 
vader en opa niet goed ging, toch was 
het voor hem en voor ons allen een hele 
klap, toen hij van de dokter te horen 
kreeg dat er niets meer aan te doen was. 
Hij had daar even tijd voor nodig om 
het te verwerken, strijdvaardig als hij 
altijd was. Toen hij zich er eenmaal bij 
neergelegd had, werd hij rustig en hel
der tot het laatste toe. Nu hij gestorven 
is, beseffen we dat we afscheid nemen 

van een goede, eenvoudige mens, die in 
ieder het positieve zag. Zoals hijzelf zei, 
had hij alleen maar vrienden. iedereen 
was voor hem gelijk, wie het ook was in 
zijn gezin, op het werk en in verenigin
gen. Zelf was hij bereid iedereen te hel
pen vanuit zijn onbaatzuchtige instelt ing. 
Hij hield van soberheid en "doe maar 
gewoon", "maak er geen drukte van". 
Zijn leven lang had hij zijn hart gegeven 
aan de bouw: menig groot bouwwerk, 
waaronder verschillende kerken zijn on
der zijn uitvoederschap tot stand geko
men. Met kennis van zaken was hij 
steeds aanwezig. 
Bij de aanpassing van onze parochiekerk 
was hij weer helemaal in zijn element, 
zoals hij zich jarenlang had ingezet voor 
de parochie als kerkbestuurslid en koor
zanger. De zang betekende veel voor 
hem. Graag ging hij daarvoor naar En
schede. Hij had een grote liefde voor de 
natuur en zijn duiven betekenden veel 
voor hem. Bovendien hield hij belang
stelling voor de voetbal tot het laatste 
toe. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor 
de politiek als voorzitter van de KVP. 
Wij verliezen in hem een man van ge
meenschapszin en rechtvaardigheid, 
voor wie zijn gezin heel belangrijk was. 


