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Dankbare herinnering aan 

JOHAN DE VOER 
echtgenoot van Ciska Koning 

Hij werd geboren te Lonneker op 4 mei 
1927. Na een ernstige ziekte is hij, ge
sterkt door het Sacrament der Zieken, 
overleden te Enschede op 16 februari 
1990. Na de uitvaartdienst in de Ariëns
gedachteniskerk op 20 februari d.o.v. 
vond de crematie plaats in Usselo. 

Johan was een rustige en bescheiden 
man en iemand van weinig woorden. 
Hij was eerlijk in handel en wandel en 
veronderstelde deze eigenschap ook bij 
anderen. Zijn vrouw Ciska en zijn kin
deren en later ook de gezinnen van zijn 
kinderen waren hem alles. Hij vroeg 
niets voor zichzelf en hij was blij als 
het anderen goed ging. Ook de kon
takten met zijn familie waren hem erg 
dierbaar. Johan heeft hard gewerkt in 
zijn leven als kermis-exploitant. Zijn 
grote hobby was zijn meer dan hon
derd jaar oude draai-orgel. Wat heeft 
hij daar niet aan gesleuteld met zijn 
technisch vernuft! De laatste paar jaren 
heeft Johan samen met Ciska kunnen 
genieten van mooie vakanties en reizen 

naar zijn zo geliefde Oostenrijk. 
Het was een enorme slag voor hem 
toen hij in november 1989 te horen 
kreeg van zijn ongeneeslijke kwaad
aardige kwaal. Zelden hoorde je hem 
erover praten en nooit beklaagde hij 
zichzelf. Maar hij heeft er meer aan ge
leden dan hij liet merken. Johan wilde 
in zijn ziekte thuis verzorgd worden en 
ook thuis sterven. Dit werd hem van 
harte gegund en het was ook mogelijk 
door de geweldige verzorging van Ciska 
en de kinderen. Omringd door allen die 
hem zo liefhadden ontving hij heel be
wust en met een diep geloof enkele 
dagen voor zijn overlijden het Sacra
ment der Zieken. 
Wij, die van hem hielden, zijn hem 
dankbaar voor wat hij voor ons bete
kend heeft. Wij bidden: Heer God, geef 
Uw dienaar Johan de Voer in het Vader, 
huis Uw vrede en Uw vreugde die geen 
einde kent. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze lieve pa en opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie de Voer 


