


gehakt door. Als men er iets van zei was zijn  
droge antwoord:  
Als mijn maag het gehakt overleeft, overleeft mijn 
lichaam ook de rest wel. 
 
Zijn gezondheid was een ander verhaal, van kinds 
af aan had hij te kampen met zijn suikerziekte,  
al hoewel hij probeerde zich er weinig van aan  
te trekken. Ontregelingen vielen hem ten deel, 
waardoor zijn lichaam het begon te begeven. 
Zijn nieren functioneerde niet meer, met als  
gevolg hartproblemen en hij kreeg het zwaar. Na 
maanden in het ziekenhuis mocht hij weer naar 
huis. Drie hoog wonen was niet ideaal, trappen 
lopen ging niet meer. Maar John, koppig als hij 
kon zijn, vond dat het zijn tijd nog niet was. Teveel 
te doen, plannen in overvloed. Eerst een ander 
huis met een traplift, dan de operaties en later 
weer ouderwets sleutelen.  
In zijn nieuwe huis in Pannerden zou daar dan ook 
de ruimte voor zijn. 
 
Maar helaas het lot besliste anders, want op  
19 juni 2008, is in zijn slaap onverwachts zijn  
motortje voorgoed stil komen te staan. 
 
 Graag willen wij u bedanken voor uw belang-
stelling en uw aanwezigheid vandaag. 

Ter Herinnering aan 

John Vernooij 
 
John is geboren op 22 oktober 1955 in Breda, 
groeide op in een gezin met 3 kinderen, verhuisde 
naar Arnhem, Doorwerth  en Genderingen. 
 
Het liefst wilde hij automonteur worden, maar het 
werd eerst goudsmid. Nadat hij zijn leerperiode  
in Schoonhoven had afgerond, belandde hij in  
Leiden waar hij werkte bij een juwelier. Toen daar 
geen werk meer was voor hem, kreeg hij meer tijd 
voor zijn grote liefde n.l. de Citroën. 
Vooral de Dyane was zijn meest geliefde model, 
waarvan hij er menige heeft gehad. De Dyane  
vereniging was voor hem zijn leven. 
Ook de DS lag aan zijn hart, waarvan in onder-
delen hij er een bezat. 
 
Het leven van John was ideaal toen hij thuis woon-
de. Geen zorgen om het huishouden of problemen 
van wat eten we vandaag. Anders was het toen hij 
op zich zelf woonde. Opruimen wat is dat, ik kan 
toch alles vinden wat ik nodig heb?  
Paadjes naar het bed, zijn favoriete stoel, als er 
bezoek kwam werd het volgende pad gecreëerd. 
Eigenwijs dat was hij wel. Als iemand een  
opmerking over maakte over de troep, was het 
antwoord:  
Ach ik voel me er prima bij en het huis is niet het 
belangrijkste. 
Ook gingen er vele pannetjes macaroni met  


