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In dankbare en liefdevolle herinnering 

Johan Gevers 

Johan Gevers, een echte Lossernaar, geboren 
5 juli 1928. Na opgegroeid te zijn aan de 
Oldenzaalsestraat volgde al snel het werk en de 
dienstplicht in Indonesië. Aan deze dienstplicht 
heeft hij een levenslange vriendschap met Arie 
Vink overgehouden . Een aantal keren per jaar 
zagen ze elkaar in Gorinchem of Losser. 

Na de dienstplicht ontmoette hij Gerdie 
Onderweegs, waarmee hij in 1956 in het 
huwelijk trad. Samen hebben ze meer dan 60 
jaar lief en leed gedeeld. Als echte pelgrims 
zijn ze door heel Europa getrokken. Op het 
eind waren ze zelfs meer dan onafscheidelijk; 
de gehele dag werden de dingen gezamenlijk 
gedaan . 

Zijn Trots zoa ls hij ze afgelopen week nog een 
keer noemde, waren zijn kinderen, echter op 
zijn kleinkinderen was hij misschien nog wel 
trotser. Het liefst had hij ze de hele dag om zich 
heen . Het meest genoot hij als allen samen 
wa ren voor een gezellig middag, avond of een 
weekend aan de Rijn . 

Gedreven en creatief was hij altijd op het 
werk. Bij Lesscher, Bruningmeijer, Ph ilips en 
zijn eigen bedrijf ADOB. Al dat klussen in zijn 

werkplaats was zijn lust en zijn leven . Zelfs 
op het laatst kregen de kleinkinderen nog een 
opdracht om wat te maken voor Oma. 

Die gedrevenheid en creativiteit was ook de 
bakermat voor zijn grote passie; Carnaval. In 
1957 richtte hij samen met anderen de Martini 
Kerlkes op. 33 Jaar was hij voorzitte r van deze 
vereniging. Hoogtepunten voor hem waren 
zijn prinsenschap in 1969 en het bouwen aan 
de praalwagens en de successen in Losser, 
Oldenzaal en Münster. 

Na het constateren van zijn ziekte was hij heel 
duidelijk: Helder blijven en de touwtjes in 
handen houden . Dat heeft hij tot het einde toe 
volgehouden. Door de liefdevolle verzorging 
van Ma heeft zijn ziekte niet de regie kunnen 
overnemen en is hij op 21 september in het 
bijzijn van zijn naasten rustig ingeslapen . 

Pa, wij zullen zorgen dat het boek nog 
niet sluit. Wij gaan elke dag weer nieuwe 
bladzijden schrijven. Bedankt en ook voor 

jouw reis naar daarboven geldt zoals je weet: 
Sinterklaas bestaat niet! 

Wij danken U allen voor de door U getoonde 
belangstelling voor en na het overlijden van 
Johan. 

Gerdie Gevers-Onderweegs 
Kinderen en kleinkinderen 


