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In dankbare herinnering aan mijn lieve man, 

zorgzame vader, schoonvader en opa 

Johan Vos 

echtgenoot van Trees Poorthuis 

Hij werd geboren op 14 september 1927 te 
Oldenzaal en overleed op 5 mei 2001 in het 

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te 
Enschede. De uitvaart vond plaats op 

1 O mei in de parochiekerk H. Maria Geboorte 
te Losser, waarna de crematie volgde te 

Usselo. 

We voelen zijn heengaan uit ons midden als 
een pijnlijk verlies. Ons leven is een stukje 
armer geworden, omdat we in Johan rijk 
gezegend zijn geweest. 
Vol zorg en liefde heeft hij zich Ingezet voor zijn 
vrouw met wie hij lief en leed deelde. Zij was 
zijn oogappel. Zijn dochter Claudia en schoon
zoon Gérard droeg hij op handen en op zijn 
kleinzoon llkka was hij apetrots. Maar ook vele 
anderen hebben zich mogen verwarmen aan 
de eenvoud en hartelijkheid van zijn persoon. 

En dat zijn er zeer velen geweest, want Johan 
had een groot hart en een paar gouden han
den. Hij was ongelooflijk handig en kon alles. 
Zo heeft hij velen voortgeholpen. Soberheid en 
eenvoud kenmerkten zijn persoon. Hij stond 
niet graag op de voorgrond. Jarenlang was hij 
als chef werkzaam bij van Heek Medical waar 
hij veel vreugde aan beleefde. Het viel hem 
zwaar dat hij op 52 jarige leeftijd om gezond
heidsredenen het werk moest neerleggen. 
Gelukkig had hij een tuin waar hij met volle 
teugen van kon genieten. Hij verbouwde er 
bloemen en groenten. Het was zijn lust en zijn 
leven. 
In 1997 kreeg hij te horen dat hij longkanker 
had en braken er moeilijke tijden aan. Een 
operatie volgde en hij knapte weer wat op. 
Maar gaandeweg nam zijn gezondheid meer en 
meer af tot hij op 5 mei In de leeftijd van 73 jaar 
overleed. Wij geloven en vertrouwen er op dat 
zijn leven nu geborgen is in God, want Johan 
was een gelovig man. Hij kende God bij naam 
en toenaam. Onze gebeden vergezellen hem. 
Moge hij rusten In vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
zijn zlek1e en bij het overlijden van Johan zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Trees 
Claudia en Gérard 

llkka 




