


Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. 

Zo ook bij~ 

Johan Grun 

Hij werd geboren in Overdinkel op 10 juni 1928. 
Na een ziekbed is hij thuis rustig ingeslapen op 

16 september 2001. 

In 1956 trouwde hij met Rikie Brilman. De eerste 
jaren woonde het paar bij de ouders van Rikie in 
'het Hazenhoes'. Een paar jaar later kwamen de 
kinderen, Romy en Hendri. 
Na 31 jaar huwelijk overleed Rikie als gevolg van 
een langdurig ziekbed. Om dit verlies een plek te 
geven trok hij veel op met Hendri en ondersteunde 
hij hem volop in de motorsport. Johan werd een 
vast lid van Hendri's vriendenkring. Daarnaast 
betekende hij veel voor Romy en haar kinderen. 
Ze trokken veel met elkaar op. Voor Yessica en 
Joey was hij naast opa ook een soort tweede 
vader. 
Na niet al te lange tijd leerde hij Grietje kennen, het 
oude buurmeisje van zijn overleden vrouw. Ook zij 
had haar partner verloren. Al snel ontstond er een 
goede verstandhouding tussen beiden. Muziek 
was.voor Grietje en Johan de grote passie. 
Elke vrijdag bezochten ze de Twentsche 
Harmonicaclub, waar Johan een gewaardeerd lid 
was. Voor de kinderen van Grietje werd Johan een 
goede vriend. 

In 1997 overleed Grietje na een kortstondig ziek
bed. Ondanks het verdriet ging Johan niet bij de 
pakken neerzitten. Hij bleef zijn goede humeur en 
zijn gevoel voor humor behouden. Hij deelde dit 
met vele Lossenaren op 'het bankje'. Ook daar 
was hij een graag geziene gast. 
Het contact met de kinderen van Grietje bleef 
bestaan. Op vrijdag hielp hij Alex en Gerard met 
hun bedrijvigheden en voorzag hij beide heren van 
een natje en een droogje. Voor de kleinkinderen 
van Grietje was hij 'opa Losser'. Met Theo en Karin 
ontstond een hechte band. Toen Karin in decem
ber 2000 overleed ervoer hij dit als een zwaar ver
lies. 
In de zomer van 2001 openbaarde zich bij Johan 
een ongeneeslijke ziekte. Hij liet zich door deze 
vreselijke diagnose niet uit het veld slaan. De laat
ste twee maanden heeft hij alles op alles gezet om 
van de tijd die hem nog restte volop te genieten. Zo 
genoot hij van het dagelijks bezoek van zijn broer 
Gerrit en zijn vrienden voor het leven Willem en 
Jantje. 
Zijn harmonica vrienden zorgden regelmatig voor 
een muzikale noot. 

We willen iedereen bedanken die hem en ons die 
laatste weken zo na hebben gestaan. Daarnaast 
gaat onze speciale dank uit naar de mensen van 
de thuiszorg en de vrijwilligers van de Leendert 
Vriel stichting 

Fam. Grun. 


