


Heel dankbaar zijn wij voor het leven van 

Johannes Bernardus Jozef 
Gengler 

Johan is geboren op 22 maart 1933. 
Hij was het vierde kind van Berend Gengler 

., , en Marie Bols. Het was een kinderrijk gezin 
waarin Johan opgroeide met vijf zussen en 
vier broers op de boerderij in het veen
koloniale Tweede Exloërmond. In zijn jeugd 
heeft hij vaak gewerkt met zijn vader en 
broers op de boerderij en g ing hij uiteraard 
naar school in Musselkanaal. 
Tijdens een avondje uit kwam hij Mieke 
Becker tegen. Johan was zo behulpzaam 
om de band van Mieke's fiets te plakken. Dat 
heeft . blijkbaar een zodanige indruk 
gemaakt dat Mieke op 24 mei 1957 met 
hem is getrouwd. Het getrouwde stel ging 
wonen aan de Havenstraat 52 op Erica in 
een oude boerderij om daar te gaan 
boeren samen met zijn broer Harry en 
partner Anne Mast. In 1962 betrok zijn gezin, 
met ondertussen 3 kinderen, de nieuwe 
boerderij aan de Veenschapswijk, dat 

samen met de familie Becker is gebouwd. 
Hij is begonnen met een gemengd bedrijf, 
wat later is omgezet naar akkerbouw. 
Eind zeventiger jaren heeft hij een gedeelte 
van het land verkocht en in 1985 is hij 
uiteindelijk gestopt met het boerenbedrijf. Hij 
heeft daarna nog als aardappelkeur
meester gewerkt. Johan en Mieke Gengler 
hebben hun vijf kinderen met veel liefde 
opgevoed. Johan was in zijn leven actief in 
de ABTB en mocht in zijn vrije tijd graag 
kaartspelen, b ilja rten en voetbal kijken. Hij 
was ook graag bezig met paarden en 
begeleidde zijn dochter Monique tijdens 
haar wedstrijden. 
Daarnaast was hij trouw supporter en 
chauffeur van de handballende dochters. 
Hij heeft ook nog heel veel mogen genieten 
van zijn kleinkinderen. Zijn leven werd 
gekenmerkt door een groot verantwoor
delijkheidsgevoel voor zijn gezin. 
Johan is gestorven na een kortstondig 
ziekbed op 31 juli 20 l Oen is gecremeerd op 
5 augustus 2010. 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling en aandacht. 


