


Ik bin geboorn op deze groond. 
Ik heb mien geld verdeend met deze groond. 
Ik bin verbonden met de natuur en de eeken. 
Als ik sterf, dan wil ik weer in de groond! 
Oons Johan is niet meer! 

Dit is een blijvende herinnering aan 

Johannes Gerhardus Jansink 
"Naatsboer11 

Geboren op 14 februari 1929 groeide Johan op in een warm nest aan de 
Goormatenweg te Overdinkel, met zijn ouders en zijn broers en zussen. 
Een kleine boerderij was hun thuis. 

Door zijn hele leven liep de rode draad van de natuur, de grond, de dieren en 
de eiken. 
Toch liep zijn leven niet altijd over rozen. Zijn broer Herman stierf al op 
jonge leeftijd. Ook zijn moeder, die hem zo dierbaar was, is jong overleden. 
Zij was degene die hem het boerenleven leerde en samen met hem 's nachts 
bij de varkens waakte om de geboorte van de biggen te voltooien. 

Intussen waren zijn broer en zus getrouwd en bleef Johan samen met zijn 
zus Lies en opa op de boerderij. Toen Ellen in 1958 geboren werd, is zijn 
toekomst er heel anders uit gaan zien. Zijn droom om een eigen gezin te 
stichten was hierdoor voor hem niet meer te realiseren. Juist door zijn zachte 
karakter besloot hij om Lies en Ellen in zijn boerderij te laten opgroeien. 
Ook opa speelde een speciale rol in dit gezin. 

Toch viel er weer een zwart gordijn, opa en Lies overleden vrij vlot na elkaar 
en Johan bleef alleen met Ellen achter. Het was niet altijd gemakkelijk, maar 
toch lukte het om er voor elkaar te zijn. 
Toen Joop na enkele jaren zijn intrek nam, is besloten om er samen voor te 
gaan. En dat is gelukt. Er groeide een hele speciale en hechte band tussen 
Johan en Joop. 

Door de jaren heen waren er ook vele mooie momenten. Johan breidde zijn 
boerderij uit door stukje bij beetje grond aan te kopen. Hij was er terecht 
trots op. Een mooi erf met grond rondom zijn huis, dat was zijn doel. 

Naatsboer was een gezien mens binnen de dorpsgemeenschap. Iedereen kende 
hem met zijn groene autootje. Overal even "kuieren". En belangstelling voor 
een ieder. Zijn auto of fietstas was altijd gevuld met chocolade en snoep voor 
de kinderen. Ook was hij dol op zijn zus Annie en zijn broer Willy en schoon
zus Annie. Elke woensdag was het raak: de hele morgen lekker kletsen, met 
vriend Gerard en zus Annie, een borreltje drinken en dan lekker eten. 

Toen hij in 1992 saneerde met zijn melkveebedrijf, heeft Johan een behoor
lijke klap gehad. Hij miste zijn werk en vooral zijn koeien. "De tied'', de tijd 
was moeilijk in te vullen. Met fietsen en zijn dagelijkse autoritjes werd het 
weer wat aangenamer. Vooral zijn grote kennissenkring en zijn sociale contac
ten vulden zijn dagen weer. De boerderij was de uitvalbasis, altijd veel "volk", 
vooral jong, maar ook oud was kenmerkend voor Johans leven. Het was altijd 
gezellig aan de Goormatenweg 1 

Helaas trof hem in 2000 een ernstige ziekte. Met vallen en opstaan zijn er 
toch nog een aantal goede jaren geweest, mede door de goede zorg van 
de mensen 0111 hem heen. 
Woensdag 28 maart is hij, omringd door zijn naasten, rustig ingeslapen, 
gesterkt door de zalving der zieken. 
Op 2 april 2007 begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op het kerk
hof van Gerardus Majella te Overdinkel. 
Gaat gaan en wee seet mekaar weer! 

Voor uw bezoek en/of medeleven danken wij u hartelijk! 

Ellen en Joop Bijkerk-J ansink 
Willy en Annie Jansink-Swennenhuis 
Annie Reuvers-Jansink 
Neven en nicht 


