
Dankbare herinnering aan 

JOHAN NIBBELINK. 

Johan werd geboren te Goor op 28-1-1921. Bij 
de doop ontving hij de namen Johannes Ger
hardus. In een gelukkig huwelijk van 36 jaar 
met Merie van den Einde werden hun zoon 
Johan en hun dochters Ria, Rlkle, Thea, Her
mien, Agnes, Joke en Petra geboren. 

Johan was een rechtvaardig en wijs man. Zijn 
plichtsgetrouwheid ten aanzien van zijn ge
zin was enorm. Het kenmerkte de man dat hij 
op zijn sterfbed voortdurend zijn kinderen 
vroeg goed voor hun kinderen te zorgen. Hij 
hield erg veel van zijn kleinkinderen, waar 
hij jammergenoeg slechts kort van kon genie
ten. Hij was een lieve man en een zorgzame 
vader. 

Van zijn grote hobby tuinieren heeft hij tot 
het laatst toe genoten. Hij was gehecht aan 
Zijn geboortegrond. Toen hij van zijn onge
neeslijke ziekte hoorde, gaf hij zijn laatste 
wens te kennen, n.l. te willen sterven waar hij 
geboren was temidden van zijn naasten. Deze 
wens Is in vervulling gebracht door Marie en 
zijn dochters, die hem tot het laatst toe met 
liefde en genegenheid hebben verzorgd. Vlak 
voor zijn dood toonde hij nog zijn dankbaar
heid hiervoor. 
Als natuurmens kon hij In zijn laatste levens
jaar nog intens genieten van de dagelijkse 
autoritjes samen met zijn kinderen. 

Door het vele werk dat hij voor zijn gezin 
verzet heeft, werd Johan ongeveer 8 jaar ge-

leden afgekeurd, vanwege een slechte rug 
Vanaf die tijd heeft hij samen met zijn vrouw 
onbezorgde jaren doorgebracht, waar hij erg 
dankbaar voor was. Zijn kinderen waren 'op 
de plaats en konden nu wel voor zichzelf 
zorgen'. zoals hij dat zo mooi kon zeggen 
Toch ging zijn liefde en plichtsgevoel nog 
zo ver dat hij In overle,g met zijn vrouw de 
kinderen en kleinkinderen zo nu en dan een 
presentje toe schoof. 

Zijn bezorgdheid voor zijn dochter Rikle In 
het Losserhof was groot, doch hij was wel 
van 11ening dat zij daar 'in goede handen 
is'. 
Zijn lange lijdensweg heeft hij op bewonde
renswaardige wijze volbracht met steun van 
Marie en de kinderen. 
Tot het laatst toe wenste hij al zijn naasten 
het beste toe in zijn/haar verdere leven. 
Vlak voor zijn vredige Inslapen. 

Op 20 december 1985 Is hij na voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der zieken van ons 
heengegaan. Op 24 december vierden wij sa
men de Eucharistie en hebben hem daarna 
te rusten gelegd op het parochieel kerkhof 
Moeder Maria, behoud ons In Uw bescher
ming. 

Voor Uw blijk van medeleven ondervonden 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn l ieve man, onze zorgzame vader en opa, 
zeggen wij U onze welgemeende dank. 

Marie Nlbbellnk-Van den Einde 
Kinderen en kleinkinderen 


