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In dankbaarheid herdenken we 

k\ ~ 'ii!J':_J Johannes Marinus Tibben 

~ echtgenoot van 
Ruberta de Groot 

H.j werd geboren te Almelo cp 12 ~pnl 1913 en 
ove!leed, al eerder geste,kt door het sacrament der 

z ieken, cp 27s,ptember2001. Cp2oktoberhebben we 
afscheid van hem genomen Ljdens een plechtige 

uitvaartaienst in de parochieke,k van St. Chr istolfel, 
waarna we hem hebben b,geleid naar de 

R.-K. b,graafplaats te Almelo. 

Johan groeide op in een gezin met 8 kinderen. Als 14 
jarige jongen trad hij in de voetsporen van zijn vader, hij 
ging werken in de textiel. In 1949 trouwde hij met Bep de 
Groot. Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 3 zoons 
geboren, kinderen waar hij trots op was. Hij was een 
nuchter, eenvoudig mens met typisch Twentse humor. Als 
echtgenoot was hij geen romanticus, maar wel vol liefde 
en zorg voor zijn vrouw. Hij was trots op het feit, dat hij 
nog nooit ruzie met haar had gemaakt. Johan was een hard 
werkende en plichtsgetrouwe wever. De teloorgang van de 
textielindustrie heeft hij aan de lijve ondervonden. 
Verschillende keren is hij werkloos geweest. Zijn slechte 
gehoor was vooral te wijten aan het werken in de 
lawaaierige omstandigheden van de fabriek. 
Hij hield van de natuur. Samen met zijn gezin maakte hij 
graag fietstochten door Twente. Zijn grote liefhebberij was 
tuinieren. Hij was een meester in het kweken van 

groenten. Vooral de worteltjes waren bij zijn kinderen en 
kleinkinderen populair. Een groot gedeelte van de oogst werd 
als gezond tussendoortje door hen opgepeuzeld. Ook 
kweekte hij canna's en dahlia's en hij hield konijnen, duiven 
en parkieten. Johan was een gelovig mens. Hij bad veel en 
jarenlang was hij collectant in de Christoffelkerk. Zijn 
favoriete heilige was St. Jozef. 
Hij was in zijn leven weinig ziek. Toen zijn gezondheid hem 
in de steek ging laten kon hij dat niet aanvaarden. Zijn 
lichaam ervoer hij als een gevangenis. 'Wat een ellende' was 
een uitspraak die je vaak van hem hoorde. Toch bleef hij 
bidden. Zelfs in zijn slaap liet hij rozenkransgebeden en 
Gregoriaans gezangen horen. De laatste jaren had hij steeds 
meer verzorging nodig. Eerst heeft hij ruim 1 jaar samen met 
mama in verzorgingstehuis de Hofkamp gewoond. In april 
van dit jaar is hij in verpleeghuis Eugeria opgenomen. Na een 
korte opleving ging het snel minder met hem. Steeds weer 
vertelde hij ons dat hij naar huis wilde. Hij droomde daar 
zelfs over. Onlangs zei hij: "Ik ben al boven geweest, maar ze 
wilden me nog niet hebben". Nu is hij in de ochtend van 27 
september vredig ingeslapen. Lieve Johan, je was altijdbezig 
met de tijd (je keek vaak op de klok) en je verlangde naar 
thuiskomen. Nu is dan echt je tijd gekomen om naar huis te 
gaan. Thuis bij de Ene. 

Rust zacht lieve man, vader en cpa 

Voor uw meeleven en belangstelling zeggen wij u hierbij 
onze oprechte dank. 

R. Tibben-de Groot 
Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 2 oktober 2001 
Canisiushof 1-109 


