


In dankbare herinnering aan 

Johan Zonder 

echtgenoot van Liny Zonder- van Limbeek 

16-08-1940 22-1-2013 

Johan is geboren op 16 augustus 1940 in Almelo. 
Hij kwam uit een kruideniersfamilie aan de 
Bomebroeksestraat en is opgegroeid met twee 
zussen en een broer. Hij was de oudste van het stel. 
Na zijn onbezorgde jeugd leerde hij Liny kennen. 
Ze zijn getrouwd op 3 november 1967 en uit dit 
huwelijk werden hun twee zonen geboren Joost en 
Jacco. 
Hij werd hij op 12-jarige leeftijd lid van PH. 
Na het doorlopen van alle jeugdelftallen kwam hij 
op zijn 20e jaar in het eerste elftal waar hij 18 jaar 
lang een zeer gewaardeerde kracht was en ook 
jarenlang de aanvoerdersband droeg. 
Rond zijn 24e jaar werd hij lid van het 
PH-jeugdbestuur en in de jaren opvolgend heeft hij 
een rol gespeeld in vrijwel alle commissies binnen 
PH. 
Ook maakte hij als voorzitter van de 
seniorencommissie en de beheerscommissie vele 
jaren deel uit van het hoofdbestuur van PH. 
Daarnaast was hij medeoprichter van zowel de 
tennis- als de golfafdeling. Zijn hobby's waren dan 

ook golf, termis en vissen en op latere leeftijd 
kwam daar de biljartsport bij. 
In al die jaren dat hij lid was van PH bleef hij een 
integer en rustig mens die nooit op de voorgrond 
wilde treden. Als adjunct-directeur van de 
Almelose Sportstichting, later de Almelose 
Sportraad, had hij een spilfunctie in de Almelose 
sportwereld . 
In 2001 trouwde Joost met Annemarie en hieruit 
werden zijn twee"kleinzoons Ruben en Duncan 
geboren of zoals hij graag zijn grote trots 
verwoorde "de Donders van Zonder". 
Jacco bouwde een relatie op met Romanie en 
Johan was dan ook zeer trots en begaan met zijn 
schoondochter Annemarie en zijn toekomstige 
schoondochter Romanie en beschouwde hun dan 
ook als zijn eigen kinderen. 

Voor zijn vele verdiensten werd hij in 2011 op de 
nieuwjaarsreceptie bij PH benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Bij die gelegenheid 
noemde burgemeester Hermans hem zeer terecht 
een super vrijwilliger. 

Wij danken u voor uw medeleven en steun. 

Almelo, 29-01-2013 

Liny Zonder - van Limbeek 
Kinderen en kleinkinderen 


