


Een dankbare en 
blijvende herinnering aan 

Johannes Bernardus 
Hobbelink 

Johan 

weduwnaar van Hendrika Maria Westerhof 

Hij werd op 10 oktober 1929 in Losser geboren. 
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken 

is hij op 12 november 2005 van ons 
heengegaan in het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede. Na de Eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk te Losser hebben wij 

hem te rusten gelegd op het R.K. kerkhof 
in het graf van zijn vrouw. 

Johan groeide op in een boerengezin samen met 
zijn twee broers en vier zusters. Op 29 septem
ber 1966 trouwde hij met zijn geliefde Riki. 
Samen hebben zij ruim 28 jaren op "de Saller" 
gewoond en gewerkt. Haar overlijden in 1995 
deed hem veel verdriet. Dit grote verlies is altijd 
blijven bestaan. 

Zijn leven draaide om de boerderij en alles wat 
hiermee te maken had. Hij wist als één van de 
besten vee op waarde te schatten en was dan 

ook een graag geziene gast op veemarkten, niet 
te vergeten de "l<oale markt" in Zwolle. 

Veel jongens hebben als kind hun vrije tijd op de 
boerderij doorgebracht. Hij genoot hier zichtbaar 
van. De deur stond altijd voor iedereen open. Tijd 
voor een kop koffie en een praatje had hij altijd. 

Hij is 20 jaar lang als bestuurslid actief geweest 
voor zuiveHabriek Dinkelland. 

Johan vond het voortbestaan van zijn boerderij 
erg belangrijk en heeft zich hiervoor uitermate 
ingezet. Hij was een groot en geduldig leermees
ter, had een vooruitziende blik en stond open 
voor vernieuwing. 

Hij wist slechts sinds een paar weken dat hij ern
stig ziek was. Tot op het laatst heeft hij gevoch
ten en hoop gehouden. Onverwacht maar niet 
onvoorbereid is hij in alle rust gestorven. 

Bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden zijn wij u zeer dankbaar. 

Broer, zusters, 
zwagers, schoonzusters, 
neven en nichten 


