


Een dierbare herinnering aan 

Johan hoge Bavel 
Johan werd op 8 april 1926 geboren aan de Duivelsdijk 
te Losser. Hij groeide op in een gezin met 2 broers en 
2 zussen. 
Toen hij 19 was leerde hij Marietje kennen en kreeg 
verkering met haar. Twee jaar later moest hij dienen 
in het leger en werd uitgezonden naar het voormalige 
lndie. Gedurende deze periode bleef Marietje hem 
trouw en toen hij terugkwam gingen ze samen een 
huis bouwen. Op 18 september 1956 gingen ze 
trouwen. 
Uit hun huwelijk werden Erna, Harry en Sylvia geboren. 
Johan genoot van zijn vrouw en kinderen. Het was een 
gelukkig gezin met veel voorspoed. Hij was trots op 
zijn mooie tuin waar hij menig uur in werkte. Ook het 
volkstuintje was zijn lust en zijn leven. Kaartavonden 
met de buren gaven hem afieiding en ontspanning. 
Leuke gebeurtenissen werden altijd gevierd met 
feestjes. Samen vakanties vieren in Duitsland, kamperen 
bij de boer. Daarna nog jaren kamperen in Elburg met 
kennissen. 
Johan heeft gewerkt in een meubelmakerij, hij 
repareerde naaimachines en was verkoper in een 
hobbyzaak. Op 60 jarige leeftijd ging Johan na een 
lange werkzame periode met de welverdiende VUT. 
De kinderen verlieten het veilige nest. Er kwamen 6 
kleinkinderen waar ze beiden heel gek mee waren. 
Vol verbazing hoorden wij het bericht dat ze hun 
huis gingen verlaten en zich wilden vestigen aan de 
Stakenkamplaan in een seniorenwoning. Met zijn 
tweeën beleefden ze nog een mooie oude dag. 
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Altijd waren ze bereid de kinderen en kleinkinderen 
te helpen. Pa was een klusjesman voor iedereen. Eén 
van zijn hobbies was het repareren van naaimachines, 
waarvoor hij een symbolisch bedrag vroeg. 
Elke zondag werd er in hun huisje samen met de 
kinderen koffie gedronken en bijgepraat. 
De gezondheid van Ma rietje begon af te nemen en vijf 
en een half jaar geleden overleed zijn Ma rietje. Hij zei: 
"Het mooiste wat ik had is mij afgenomen". 
Vanaf haar overlijden heeft hij haar gemist, door zijn 
positieve en opgeruimde karakter heeft hij het verlies 
van zijn grote liefde redelijk kunnen accepteren. 
Hij pakte de draad weer op en hij vermaakte zich 
opperbest met kaarten, zwemmen, fietsen, naaimachines 
en zijn volkstuintje. In 2011 kreeg hij problemen met 
zijn gezondheid, zijn positieve karakter heeft hem hier 
wederom doorheen gesleept. De toekomst lachtte 
hem weer toe. 
Tot zijn 87ste verjaardag bleef hij een zeer vitale man. 
Hij begon wat pijntjes te voelen, waarvan wij de ernst 
niet inzagen. Met ongeloof en verdriet moesten we 
onlangs vernemen dat de ziekte weer had toegeslagen. 
Toen bleek dat hij alles wat hij leuk vond los moest 
laten berustte hij in het onvermijdelijke. 
Na een korte periode van ziekte is hij stil en rustig 
ingeslapen op 2 juli 2013 in het ziekenhuis. 
Johan was een lieve zorgzame echtgenoot van 
Marietje en de fijnste vader, schoonvader en opa die 
men zich kan wensen. 

Namens de kinderen en kleinkinderen willen wij u 
hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid tijdens het 
afscheid van onze pa en opa. 


