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Dankbaar herinneren wij ons 

JOHANNES HENRICUS FRANCISCUS TEMMINK 

Johan werd op 7 okt. 1933 te Haaksbergen geboren. 
Een groot gezin waarin gezamenlijk met hard werk 
de kost verdiend moest worden. Toen Johan 17 of 
18 jaar was werd 't gezin getroffen door de dood 
van moeder hetgeen ook voor Johan betekende 
dat hij eigenlijk zich nog meer moest inzetten. 
's Morgens de bakkerij en voor de rest van de 
dag het zware molenaars werk. Hij bleef echter 
altijd zeer opgeruimd, was zeer beminnelijk en 
had vele vrienden, wat altijd het kenmerk van zijn 
leven Is geweest. Met deze mooie eigenschappen 
vond hij dan ook 'n levensgezellin, hij huwde met 

Agnes Berendina Maria Scharenborg. 
Na die vele Jaren van harde arbeid koos Johan 
voor lichter werk, niet vermoedend dat deze over
gang wel wat problemen met zich zou brengen. 
Maar hij was echt gelukkig met vrouw en kinderen. 
Zijn geluk en ontspanning zocht hij in zijn gezin, 
maar ook in het toneel. Hij zou nu een hoofdrol 
gaan spelen. Na zich als gewoonlijk bezig ge
houden te hebben met zijn kinderen, verliet Johan 
opgeruimd zijn gezin voor de repetitie. HU zou 
er niet meer terug keren, die avond zou een plot
selinge zeer ernstige ziekte hem overvallen. Het 
sacrament der zieken werd hem toegediend en na 
enige dagen overleed Johan In Enschede op 23 
maart 1977. In haar droefheid zegt Agnes: ,.Hij 
voelde zich altijd zeer gelukkig, wij hadden een 
enorm fijn huwelijk, wij waren belden zo gelukkig 
met onze kinderen". 
Wij hadden Johan voor het laatst in ons midden 
en namen afscheid van hem tijdens de Eucharis
tieviering in de parochiekerk van de H. Mattheus 
te Eibergen op 26 maart 1977 waarna wij zijn stof
felijk l ichaam weggedragen hebben naar zijn graf 
op het r . k. kerkhof aldaar. 




