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Johan Bruggink 

Johan werd geboren op I' september 1932 te 
SchüttOrf. 

( >p 22 fcbruan 21KJ7 i< hij gt:hed naar wens thuis in 

zijn n.ruouwdc omgc,·in~: m·erkdcn. 
Op 27 ft:hru:lri hotddt·n "ij ht·m 'nor het laatst m 

ons nudden ri,dens de Euchansric\'lcnn~ m de 

I I. Blastu<kt rk tc Oddcn, waam.t wc ,tt,chcod '.In 
hem hd)bctl gt:n011l(11 1ijdt1ts dcCI\.1n:tUc'J'k.'Chtljlheid 

re Ussclo. 

Z1jn jeugdjaren heeft ho) doorgebracht m • \lmdo. 

Toen hiJ in 1959 m<:t .\he trouwdc kwam h11 in 
Delden t(; won(;n. U1t d it nuwch,k ~ijn urtt kmdcrcn 

geboren. 

Johan was een harde wcrkt·r. )!!Jaar lang wa~ %1jn 
beroep sprinklermnrltcur. Lange dag,n maakte hij 

door heel Nt·dcrland. Op 60·jartgt' ltdtijd mocht 

hij met tk \'UT. Daama hct'ft h11 l;ongt· ti1d "'" /.i1n 
'rije ti1d k'llnnen genieten. I loj 'odde tiChal soel em 

echte Deldc'f!aar. 

Rood Zwart was erg belangrijk Yoor IKm. I icrst als 

Yoetbalk r,latcr als jcugdlmkr en was ,·aak op hu 

YoctbalYcld te ,inden. Op latere l~:cfo,d kwam hiJ 
bij de Hijdagochtendploeg ,·an Rot>d /.w1rt. (;een 

klus was hem te,·ed. I cder<·en wtSI hem t< nnden 

, ·oor l't.:n klusje en htj w1S 1lu)d bcrctd om re· hdpt·n. 
Ook zijn ,·olksruinqe was een grott· hnbb) un 

hem. Oe aardbcten, pt·ulcn en oonen hebben ons 

altijd heerlijk ge;m:ul..t. 
Ook kon htj erggenieren ,.an zijn ns J..lcmkinderen. 

Her oppas!'t:n en alle I<>J,'l.'<'rparujen ~n·n hem ,·n·l 

\'oldoening. ledereen J..cndc Johan als een rusugc 
man die genoot ,·an de kl.-int· dm gen ut 2110 In en. 

Op 6 februari 2007 kR-cg hij re: horc·n dat ho1 

ongeneesliJk ziek was . .\Ier grorc moed heeft hij 
deze ziekte aan\'aard. Door .tllc goede hulp en 

n :r/.orging kon hij de laatMc 14dagcn \'Jn 111n ben 

thuis doorbrengen waar hiJ op 22 fcbruan 21HJ7 op 
74-jarige leeftijd' rc'\hg IS mgc,;lapcn en hem wrdcr 
lijden bespaard is geble,·cn. 

\'oor uw metieleYen tijdens ZIJn z1átc: en 11:1 IIJII 

o\·erlijdeo zeggen wij u on1c oprt:ch tc dank. 
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