
In vrede 

Johannes Hendrikus Visser 
echtgenoot van Antonia Uitzetter. 

Hij is 10 september 1901 te Steenwijker
wold geboren. Gesterkt door de zalving 
der zieken overleed hij 10 augustus 1985 
te Overdinkel. Zijn crematie vond op 
14 augustus d.a.v. plaats te Usselo 
(Enschede). 

Mijn man, onze vader en opa hebben 
wij heel lang bij ons mogen hebben . 
Wij zijn daar dankbaar voor. Zijn leef. 
wijze heeft ons veel moois geschonken. 
iedereen kende Jan Visser omdat hij 
welgemoed en gezwind tussen de men 
sen verkeerde. Hij floot zijn deuntje, 
sprak iedereen aan, hielp waar hij kon 
zonder anderen tot last te zijn. 
Zo ontmoette hij ook vele thuiszittende 
en zieke mensen .. . hij kwam nog eens 
voorbi j en was hen zo tot troost. 
Hij was trouw aan datgene wat hij on 
dernam. Meer dan een halve eeuw was 
hij gelukkig getrouwd en had hij hart 
en oog voor zijn kinderen en kleinkin
deren. Hij hield van eerlijkheid en recht. 
Meer dan een halve eeuw was hij trouw 
aan "Concordia" als actief lid, daarna 
vol meeleven en genietend van de voor
bije mooie jaren . 

Hij mocht genieten van een goed ver. 
zorgde en blijde oude dag dank mede 
de zorg van zijn vrouw en kinderen en 
't meeleven van zovele bekende mensen. 
Zijn tempe rament bleef hij houden. 
Eigen lijk kon hij en wilde hij niet oud 
en ziek zijn. Misschien heeft hij het 
meest geleden aan "het graag wi llen 
maar niet meer kunnen". 
Toch heeft hij zijn last tot het laatst 
toe gedragen zonder mopperen · bang 
anderen tot last te zijn, vol dankbaar
heid voor de goede zorg totdat hij zich 
gewonnen gaf en rustig van zijn gelief. 
den is heengegaan. 
In de wetenschap dat wij, vrouw, kinde
ren en kleinkinderen de beste zorg aan 
hem hebben besteed en dankbaar voor 
al het goede dat van hem is uitgegaan, 
vertrouwen wij hem toe aan zijn Schep
per en Heer die hij bij leven trouw en 
oprecht heeft gediend. 
Dat hij ruste in vrede .. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

A. Visser-Uitzetter 
kinderen en kleinkinderen 




