
Een plaats is leeg, een stem die zw11gt. 
H11 ,s met meer onder ons 

Het is Gods wil. 

t 
JOHAN VLASWINKEL 

echtgenoot van Truus ThiJert 

H11 werd geboren op 1 september 1928 te Saasveld 
en ontving b•J het H. Doopsel de namen Johan Ber
nard Joseph Op 9 me, 1962 trouwde h•J Geertruida 
Euphem1a Maria Th1jert ,n de St. Plechelmuskerk te 
Deurningen en werd vader van 4 kinderen. Geheel 
onverwacht en binnen enkele ogenblikken stierf h•J 
op 8 maart 1989 te Saasveld. Z11n lichaam werd na 
een plechtige dienst van uitvaart de dato 11 maart 
begraven op het paroch,ele kerkhof te Saasveld. 

Het ,s een buitengewone grote kring van mensen 
die Johan kende omdat h11 door ZiJn rustig, sympa
thiek karakter overal btJ betrokken werd Niemand 
deed tevergeefs op hem een beroep; h11 kon moe•· 
l11k ,ets weigeren maar hel was vooral z11n persoon
hJke betrokkenheid bij de dingen van de samenle
vmg, waardoor h1J werd gezien. Het was de wereld 
van de ontspannmg, zoals de midwinterhoorn bla· 
zen en de sch,etveren,g,ng. maar ook de wereld 
van kerk en maatschappij waann z,Jn aandacht uit· 
gong naar ,nctdentele hulpvragen. naar structuren 
van de sociale opbouw van onze maatschappij, 
naar zijn activ1te1ten voor de bouw· en houtbond 
FNV. Zijn interesse was veelz1jd1g: h11 was altijd be
z,g. vooral ,n de tuin en alhJd wel iets van kleinvee 

en ook met de gewone dingen van het huishouden. 
Samen uitgaan deed htJ graag. gewoon fietsen er
gens heen, dagtochtJes, op bezoek gaan Het was 
z11n betrokkenheid bij mensen en dingen die hem in 
het zadel hield, h11 was alhjd wel voor iemand on
derweg. Het thuismilieu. de kwaliteit van leven 
daar. kreeg de meeste aandacht. H11 hield van ge
zelltgheid en de sfeer van geborgenheid. 
Die heeft h1J dan ook samen met z11n vrouw on hel 
gezin geschapen. Hij had alle aandacht voor de kin
deren. voor hun school. hun toekomst H11 ontbrak 
vniwel noo11 op ouderavonden van de school en 
werkte mee aan goede cond1t1es voor de opbouw 
van hun toekomst. 
Een zware klap kreeg hiJ op de dag dat hem werd 
gezegd mei meer te mogen werken. nu zo'n 10 jaar 
geleden. Het betekende voor hem een hennnchttng 
van z11n leven Evenzeer zag htj on de laatste 10 Jaar 
Zijn kmderen toegroeien naar volledige zelfstandig
heid, naar het verlaten van het ouderliJk huis. Dat 
moet htj moeilijk hebben gevonden, maar typerend 
voor hem was. dat hiJ zich z11n ondernemingszin 
daardoor met heeft laten afnemen. 
H11 slterf plotseltng in mmder dan geen ltJd en zon
der en,g voorteken. Een langdurig ziekbed. ptJn en 
slnJd om het leven zijn hem bespaard 

H11 rust ,n vrede. 

Met oprechte dank voor uw aller belangstelling bJJ 
het plotseling over/11den van m,1n man en onze vader 

Truus Vlaswmke/. ThiJert 
Ivonne en Jan. Lows. Mar,an. Cecll 

Saasveld, maart 1989 
Bornsestraat 23 




