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Johan ,s geboren op 24 Juli 1925 te Borne 
en reeds tijdig voorzien van het Sacrament 
van de Ziekenzalving overleden op 19 
maart 1990 in het Streekziekenhuis Midden 
Twente te Hengelo. Tijdens een gezongen 
Requiemmis in de parochiekerk van de H'. 
Theresia hebben wij op 23 maart d.a.v. 
afscheid van hem genomen. Daarna heb
ben wij z1Jn lichaam te ruste gelegd op het 

Kerkhof te .Borne 

Ofschoon Johan wist, dat zijn leven nooit 
helemaal zonder risico was, had hij toch de 
moed om nog aller!~' plannen te.maken. Hij 
durfde _te leven. H1J leefde voor zijn vrouw, 
voor z1Jn kinderen en kleinkinderen het 
allermeest. Hij heeft hen dan ook nooit be
last met problemen rond z1Jn gezondheid. 
Johan hield dat op de achtergrond en zocht 
de mooie dingen van het leven. Hij was ge
hecht aan het leven en stond open voor 

mensen, die hij van klein tot groot serieus 
n_am. Hij was graag bereid om te helpen en 
ZIJll antwoord was soms al eerder gegeven 
dan de vraag gesteld was. De laatste jaren 
had hij een toenemende belangstelling 
voor de geschiedenis van zijn familie en de 
streek waarin hij woonde. Ook hield hij van 
de natuur .. Het speet hem dat hij niet meer 
zo m de tum kon werken als hij zelf wel wil
de. Jarenlang was hij lid van de Parochiale 
Caritas Instelling. Wat hij deed, deed hij ge
wetensvol en secuur 
Jo~an was ook een man van de kerk. 
Graag bezocht hij de zondagse Hoogmis. 
Ongetwijfeld wist hij zich door zijn gel.oot in 
het leven gedragen. Wij kunnen niet gelo
ven, dat zijn leven nu voorbij zou zijn, ver
dampt in ~et niets. Paulus zegt, dat onze 
vergankelijkheid in de dood bekleed wordt 
met onvergankelijkheid. Dat geloofde 
Johan zelf ook. In dit geloof willen we ons 
met hem verbonden blijven voelen en hem 
toewen;en de eeuwige vrede bij God. 

Voor uw medeleven en blijken van be
langstelling na het overlijden van mijn lieve 
man en onze heve vader en opa willen wiJ u 
graag hartelijk danken. 

Familie Vaalt 




