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Johannes Gerhardus Hesselink 

"Johan" 

Johan werd op 12 juni 1927 geboren te Overdinkel 
in het gezin Hesselink. Na de lagere school ging hij in 

de leer om kapper te worden. In de Tweede Wereld· 
oorlog werd hij samen met anderen opgepakt en 
naar een werkkamp gebracht van waaruit hij weer 

ontsnapte. Na de oorlog werd Johan opgeroepen om 
zijn dienstplicht te vervullen. Hij werd in 1947 uitge
zonden naar het toenmalige Indië vanwaar hij in 
1950 terugkeerde. Het gezin Hesselink kende acht 

kinderen, drie zonen en vijf dochters, maar een van de 
zonen overleed op jonge leeftijd. 

Voor hij vertrok naar Indië had hij al verkering gekre
gen met Johanna (Annie) Maria Geertruida Bossink. 

Tijdens zijn dienstplicht spaarde hij zijn soldij en 
verdiende hij bij als kapper, dankbaar gebruikmakend 

van de ervaring die hij na de lagere school had opge
daan. Na terugkomst in Nederland trad hij op 23 juni 
1954 in Overdinkel in het huwelijk met Annie en werd 

het spaargeld uit Indië ingezet om de nodige aan
kopen te doen. 

Johan keerde niet terug naar het kappersvak, maar 
gong, als zovelen in Twente, in de textiel werken 

vanwege de betere toekomstperspectieven. In 

de avonduren volgde hij opleidingen die ervoor 
zorgden dat hij als afdelingshoofd werd benoemd bij 
de textielfabriek Schuttersveld. Zij n kapperservaring 

gebruikte hij alleen nog maar om het haar van zijn 
zonen te knippen. 

In 1955 en 1960 vond gezinsuitbreiding plaats en in 

1964 verhuisde hij met Annie en de twee kinderen 
van Overdinkel naar Losser. Ze hadden een huis 
gekocht dat werd gebouwd op de Scholtinkstraat 20. 

Op dat adres zijn ze beiden blijven wonen. 
Annie overleed tot zijn groot verdriet op 12 december 
2010. Annie en hij waren sterk afhankelijk van elkaar 
en na haar overlijden moest hij ineens alles zelf doen. 

Hij had het er niet makkelijk mee, maar hij bleef stug 
doorzetten voor zijn kinderen, kleinkinderen en ach
terkleinkind. 

Na zijn actieve arbeidsperiode hield hij zich bezig met 
zijn grote liefhebberij, zangkanaries, en hij won met 
zijn vogels vele titels. In die periode is hij ook een 

paar jaren voorzitter geweest van de vogelvereniging 
Edelzang. 

Johan was in alles wat hij deed een gedreven man 
met een sterke eigen wil en persoonlijkheid. Hij wilde 
de regie houden over zijn eigen leven en dat is hem 

tot het laatst gelukt. Hij maakte zijn omgeving deel
genoot van zijn laatste wensen en drukte hen op het 
hart daar niet van af te wijken. 




