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In dankbare hcrmncring aan 

Johan Luizink 
echtgenoot \an Bep Rergman 

Hij werd geboren m Lo~~er op 1ondag 28 maart 
1920. ·onder <le preek'. Loab hij alti.id zei. 
Op Londagochtend 10 augustus 2003 overleed hij 
thuis in Oldenzaal. na een rijk gernld ]e\'en. 

Johan was de oudste 70on uit e.:n gelln \'an \ier 
kmderen. dat leefde van de bescheiden inkomsten 
die vader l.uizink verdiende als textielarbeider. 
focn Johan 1estien jaar was, 0\ er leed Lijn \'ader. 
Een gebeurtenis die 1ij11 \·crdere le\en LOU bepa
len. Als oulhte zoon kreeg hij de zorg \OOT 11jn 
moeder, Lus t!n twee jongere broers. Dus studeren 
iat er niet meer in. Hij \ond een plek m de textiel
industrie, zoals ZO\ekn 111 die tijd. Het groohte 
gedeelte van LiJn \\erkend le\en heeft hij door
gebracht hiJ 11.:xtielfahnek Jannink in Fnschede en 
l<Her Gelderrnan in Oldc1uaal. waar hij leiding gaf 
aan de techm.;chc dienst. 
Tij<l.:ns zijn jeugd was h11 al een fanatiek sporter. 
\"o.:tbal \\3' lijn grote passie. Jarenlang spcdde 
hij als keeper bij het eerste elftal \<lil K V\' Losser. 
\ 'aak wa~ hij aall\oerdcr van het elftal. een rol die 

hij hem paste. r-.;a LIJll actJe\t: sportloophaan bleef 
hij zich op het bestuurlÏjke vlak in7etten. 
Johan was een energieke man, een doorzetter \OI 
le\enslust '\azijn pensionering stortte hij 7ich op 
de meest uiteenlopende hobby's: genealogie. 'chil
derkunst, kartografie. geologie. heemkunde. 
Hij schreef bijdragen voor de 'llistorischc Kring 
Losser· en tc\·ens een boek O\er <li: gesch1cdc111s 
\an 1iin geboortedorp 1ijdcns <le l\\eede 
\\'ereldoorlog. 
Johan was een 7org7ame vader en echtgenoot. Het 
geluk \an lijn ge1111 was \OOr hem ht:t aller
hclangrijkste. Tot op het laat~t ~tond hij ieder met 
raad en <laad bij. Hij 1c1 altijd: '/olang 1k er nog 
ben kunnen jullie alt iid bij mij terecht'. 

Hij =ijn dankbaar \'oor de 1·ele goc·de dingen die 
hij ons heeft aangereikt mor 011., nmiere lewm. 

Wij =111/en llC'm erg 111;,_,en. 

Wij danken U \Oor uw mcdele\en biJ zijn la.ibte 
afscheid. 

Bep LuiLmk-Bergman 
Jan en Edith 
Jeroen en 1 lel.:en 

Jfachteld . ./11/ia 
\larian 


