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1 n dankbare herinnering aan 

Johan Rosink 

weduwnaar van Marietje Rosink-Lokotte 

' 31 1anuan 1920 t 29 april 2(Xl8 

l lij werd geboren in 1920 in de Wewwelstad, 
tussen de Dinkcl en de Duitse grens gelegen, bij 
,·clen \Hl bekend. l lij groeide op in een zeer 
hecht gezin ,·an 9 kinderen, te weten 6 jongens 
en 3 meisjes. 

Op ,,,n 18e begon lui te werken mor ,·an Gend 
en Loos, waarbij hij zich altijd erg betrokken 
melde. Daar heeft hi1 meer dan 40 jaar gewerkt 
en heeft hi1 m de loop der 1aren ,·an alle collega's 
afscheid moeten nemen. In de oorlog was hi j 
,·olop bezig m het ,·erzet waan·oor hij zelfs ,·an 
p resident Roosevelt nog een persoonlijke 
oorkonde kreeg. Dit als dank ,·oor ,ijn hulp aan 
de ,\mcr,kaanse piloten, welke hij met gevaar 
,·oor eigen leven heeft gered. 

Na de oorlog trouwde hij met Marietjc Lokottc, 
zijn grote liefde rnor altijd. Ze kregen 2 kinderen, 
die in hun ogen toch een bepaalde opleidi ng 
dienden te ,·olgen. 

Daan·oor werkte Marietje altijd thuis met alle 
steun rnn Johan. 
Johan had net als zijn kinderen een grote l,efde 
\ oor de natuur en ,·t:cl gc,·ocl ,·oor humor. 
Daarnaast kon hq echter ook zeer direct z,jn, 
hetgeen door sommigen wel eens bekritiseerd 
werd. Wegens gezondheidsredenen ging h,j op 
60 jarige leeftijd met pensioen, waarrnn hi1 samen 
met ,ijn Houw met n,lle teugen heeft genoten, 
de zwemlessen waren niets te,·ccl, de Dinkelslag 
moest hij zel fs aneren Toen hq afscheid moest 
ncmc.;n ,·an 71jn ,·rouw begon de zwaarste etappe 
in z, jn Ie, en, waarmee hij desondanks toch met 
de steun ,·an de kinderen goed wist om te gaan. 

\' cel waar hi1 zo bang ,·oor was is hem bespaard 
geble\ en l lij is op 29 april 2008 ·rmtig in zijn 
eigen omgeving rnn ons heengegaan. 

1 lter begon de laatste rc,s voor hem, Je reis naar 
zijn i\larietje. 

\'ader bedankt voo r al les, 1e b l, jft in on,c 
gedachten. 

Je kmderen en klemkindcren. 

ll"ij d,,nk;,n l ' allen har/dijk; ,oor [ 'w mede/eren. 

belan,_~rlellinJ!, en betrok;k;enhrid 


