


Dankbare herinnering aan 

Johan Gevers 
echtgenoot van 

Truus Gelink 

Hij werd geboren op 15 december 1929 te Lonneker. 
Hij is gestorven op 5 juli 2001 te Hengelo. 

Na een plechtig gezongen eucharistieviering in de St. 
Plechelmuskerk te Deurningen hebben we hem uitge
leide gedaan naar het crematorium te Usselo op 9 juli 
2001. 

Johan was een man met een krachtige persoonlijkheid. 
Hij ging open en eerlijk met de mensen om en ver
wachtte dit ook van de ander. Hij hechtte aan stipt
heid en het nakomen van afspraken. Dit verwachtte 
hij van de andere mensen ook. Hij hechtte aan de waar
den die hij vanuit zijn katholieke geloof had meege
kregen. Voor zijn vrouw Truus, met wie hij in 1953 
was getrouwd, was hij de grote steun en toeverlaat. 
Bijna 48 jaar mochten ze getrouwd zijn. Zijn dochter 
Ann-Marie vond in hem een geweldige vader en vraag
baak, waar ze altijd op terug kon vallen. 

Hij was een combinatie van militair en vader. Bij 
Vliegveld Twente en later als instructeur van jonge 
soldaten in Nijmegen heeft hij zijn draai goed ge
vonden. Zijn werk was zijn hobby, waarbij hij een 
grote voorliefde voor strafwetten ontwikkelde. Om
dat hij van organiseren hield heeft hij enkele keren 
het militaire deel van de Vierdaagse verzorgd. Zijn 
laatste beroepsjaren heeft Johan opnieuw bij Vlieg
veld Twente gewerkt. In zijn leven is hij meerdere 
keren met verschillende ziekten geconfronteerd . 
Steeds hield hij goede moed en trachtte de beste be
handeling te krijgen. Zijn vrouw Truus heeft hem 
daarbij zeer liefdevol terzijde gestaan. Johan hield 
ook van de betrekkelijke rust in Deurningen en de 
tuin die hij daar had. Maar voor Truus wilde hij goed 
zorgen en zo is hij met haar naar Hengelo verhuisd. 
Het heeft hem goed gedaan dat zijn dochter Ann
Marie met haar man Dirk enige maanden bij hem 
geweest zijn. Plotseling trof hem een infarct in zijn 
hoofd en werd de strijd ongelijk. Na enkele dagen, 
gesteund door de kracht van het gebed en de Zieken
zegen, is Johan rustig gestorven temidden van zijn 
meest dierbaren. 

Ieder die mijn man en onze vader heeft bezocht, ver
zorgd en met ons heeft meegeleefd in de dagen van 
zijn overlijden, willen we heel hartelijk bedanken. 

G.M.H. Gelink 
Ann-Marie en Dirk 


