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Hij werd geboren te Almelo op 4 augustus 1920 en over
leed plotseling, eveneens te Almelo op 11 oktober 2001. 
Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk op 16 
oktober werd zijn lichaam gecremeerd. 

Niet onvoorbereid maar wel heel plotseling is vader nu 
overleden, na een kort verblijf in het ziekenhuis. Rustig is 
hij ingeslapen. Gelukkig is hem een lijdensweg bespaard 
gebleven. Want daar was hij heel bang voor. Vader werd 
geboren in het Sluitersveld in een groot gezin van negen 
kinderen. Al heel jong verloor hij zijn moeder. Daardoor 
werd het hele gezin uit elkaar getrokken. Hij was trots op 
zijn bijnaam: ·Johan van de slachtboer". Zijn vader en 
grootvader waren thuisslachters. Meteen na de lagere 
school ging hij werken in de textiel, in ploegendienst. 
Daarnaast werkte hij bij een poelier, bij een bakker en 
deed hij in verzekeringen. Want hij schuwde het werk 
bepaald niet om voor zijn grote gezin van acht kinderen te 
zorgen. Zijn leven draaide om zijn gezin. Daar had hij 
alles voor over. Hij was een heel lieve man en voor ons 
een geweldige vader. Met heel veel plezier denken wij 
terug aan de vakantietochten op de fiets. 
Later vond hij werk in het ziekenhuis bij de civiele dienst 

Spottend noemde hij zichzelf 'butler". Hij was huisknechl 
portier en verrichtte aller1ei andere werkzaamheden. 
Opgewekl vrolijk. zorgzaam en sociaal bewogen ging 
hij door het leven. Hij kende geen greintje egoïsme. Hij 
kon anes missen en wilde best de mindere zijn. Zingen 
was zijn lust en zijn leven. Vroeger zong hij bij het 
knapenkoor. Hij was nog steeds een trouw lid van 'Sint 
Caecilia' en het 'Almelo's Mannen Koor'. Daarnaast 
had hij een groot gevoel voor humor. Beide kon hij 
combineren in de revue. Humor en zingen bevrijdden 
hem ook van zijn zorgen. Daarnaast was ook zijn tuin 
zijn grote passie: die lag er altijd schitterend bij. Een klein 
paradijs op aarde. Hij was heel gek met zijn talrijke 
kleinkinderen en later met zijn twee achterkleinkinderen. 
Vijftien jaar geleden verloor hij plotseling zijn vrouw. Dat 
was voor hem een hele zware klap. Sinds die tijd was 
het mooie weg uit zijn leven. Hij probeerde de draad 
weer op te pakken, maar de glans was verdwenen. 
Vader kon heel goed koken en zorgde trouw voor Bennie, 
die altijd thuis is blijven wonen. Tot de laatste tijd zijn 
gezondheid te wensen over liet en rollen omgedraaid 
werden. Voor Bennie zunen de leegte en het gemis het 
grootste zijn, maar voor ons allen laat hij een grote leegte 
na. Wij blijven dankbaar voor alles wat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft. Wij geloven dat hij nu voor 
altijd gelukkig is bij God. Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u allen 
heel hartelijk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


