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Iemand die veel voor je betekent verlies je altijd te vroeg. 

Ter herinnering aan Johan. 

Johan is geboren op 25 juli 1928 te Lonneker als oudste zoon. 
Zijn vader was, zoals ze dat in die tijd zeiden, "kolenboer" te Glanerbrug. 
In totaal werden in het gezin 8 kinderen geboren. Johan groeide op in een 
typisch rooms-katholieke omgeving; hij heeft ontelbare kerkdiensten 
bezocht, ging naar de jongensschool en, later, naar de mulo. Johan had een 
redelijk onbezorgde jeugd waaraan hij veel positieve herinneringen 
bewaarde: wandelen op zondag naar de boerderij van zijn vader, de 
st Bernardhond, de auto van zijn vader, de ogen van zijn moeder waarmee 
zij al haar kinderen kon besturen. Dieptepunt in zijn jeugd was het 
overlijden van één van zijn zusjes, Jo. Verder heeft hij, zoals al zijn 
generatiegenoten, de tweede wereldoorlog meegemaakt en heeft hij zijn 
dienstplicht vervuld. 
Johan was als oudste zoon voorbestemd om het bedrijf van zijn vader over 
te nemen. Zijn opleiding was daarop ook afgestemd. De mulo werd als 
voldoende beoordeeld en hij begon onderaan de ladder in het bedrijf van 
zijn vader. Dat betekende, kort gezegd, het bezorgen van steenko len 
(eierkolen, nootjes 4 etc.) bij de klanten. Uiteindelijk werd hij de eigenaar 
van het bedrijf. Hij werd, net als zijn vader, lid van de vrijwillige brandweer. 
Dat lidmaatschap diende ook als basis voor veel vriendschappen en sociale 
evenementen. Later werd hij, ook net als zijn vader, lid van de Vincentius
vereniging, de charitatieve instelling van de lokale kerkgemeenschap. Zijn 
grote liefde was Gerdy, die hij had ontmoet bij de uitgaansgelegenheid "De 
Vluchte", bij Dansen voor Katholieken. Hij moest moeite doen om haar hart 
te veroveren maar het is gelukt. Zij trouwden op 22 februari 1960, in de 
ijzige kou. Ongeveer 1 jaar na het huwelijk vestigden zij zich in het 
geboortehuis van Johan. 
Er werden 3 kinderen geboren: Marion, Karolien en Henk-Jan. 
De kinderen groeiden op in een harmonieus gezin met een traditionele 
rolverdeling tussen de ouders. 

Johan was een zorgzame vader die bijdroeg aan het wel en wee van zijn 
kinderen en hen alle denkbare kansen wilde bieden. Wij hebben mooie 
herinneringen aan vakanties in Oostenrijk en Italië, feestjes voor verjaardagen 
en andere mijlpalen en een goede sfeer in het gezin. 
Zakelijk gezien moest Johan op 44-jarige leeftijd een omschakeling maken: 
mensen gingen hun huis verwarmen met aardgas en zo werden de steenkolen 
overbodig. Johan haalde zijn slijtersvakdiploma en in 1972 werd slijterij 
Nijhuis geopend. Zakelijk gezien wisselden vanaf dat moment succesvolle en 
zorgelijke periodes elkaar af. 
De kinderen voltooiden hun opleiding en kregen partners en er kwamen 
(pleeg)kleinkinderen . Hij heeft dit allemaal met veel vreugde en zorgzaamheid 
meegemaakt. Helaas voor Johan woonden de kleinkinderen op enige afstand. 
Vaak heeft hij hen echter bezocht in Rotterdam en Voorschoten en 
vanzelfsprekend waren er bezoeken van de kinderen en kleinkinderen aan 
Glanerbrug. Henk-Jan heeft de slijterij overgenomen. Na enige aarzelingen 
van zijn kant, zag Johan dat het goed was. Hij bleef zeer betrokken bij de zaak 
en heeft nog vele jaren zijn bijdrage daaraan geleverd. 
De laatste jaren kampte Johan in toenemende mate met 
gezondheidsproblemen. Hij moest constateren dat hetgeen hij graag wilde en 
het liefst deed steeds moeilijker werd. Zo moest hij bij feesten en andere 
gelegenheden tot zijn verdriet verstek laten gaan. Hij bleef levenslust 
behouden maar die kracht liet hem uiteindelijk in de steek. Hij heeft dat 
uiteindelijk aanvaard en is in vrede ingeslapen. 
Johan was een sociale en joviale man en in zijn omgeving geliefd en populair. 
Hij heeft in zijn leven het geluk gehad vele langjarige en goede 
vriendschappen te hebben. Ook met zijn broers en zussen en hun aanhang en 
de broers en zus van Gerdy en hun aanhang was er veel contact en nauwe 
betrokkenheid. Helaas zijn een aantal van die vrienden en familieleden al 
langer niet meer in ons midden maar de herinnering aan feesten, 
gezamenlijke uitstapjes, gezamenlijke optredens, gezamenlijke vakanties en 
vooral heel veel plezier zijn blijvend. Johan genoot zijn hele leven lang erg van 
socia le evenementen en sociale contacten. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle uitingen van medeleven en steun in 
deze tijd. 

Gerdy, Marion, Karolien, Henk-Jan, Onno, Frank, Ricarda, 
Olav, Leonie, Josef en Elton 


