


Ter nagedachtenis aan 

Johan Reijmer 
echtgenoot van 

Sieni Reijmer - Schulte 

vader van Gerard, Ria, Hetty 

Hij werd geboren op 29 augustus 1923 te Oldenzaal. 
Na een ziekbed van een half jaar overleed hij op 
5 november 2009 in het verpleeghuis te Enschede. 

Johan groeide op in De Lutte, als derde in een 
gezin met vijf kinderen. Hij nam graag deel aan het 
verenigingsleven; zo was hij lid van de voetbalclub, de 
toneelvereniging en de harmonie. Bij het kerkkoor heeft 
hij maar liefst 65 jaar gezongen. 

Na de oorlog werd hij getroffen door een zwaar ongeluk, 
waarbij zijn linkervoet ernstig beschadigd raakte. Vier 
jaar moest hij thuis zitten om te revalideren. Toen 

hij verkering kreeg met Sieni werd zijn leven weer 
gelukkig. Ze trouwden en kregen drie kinderen. 

Op 45-jarige leeftijd was, kreeg Johan longemfyseem 
en moest hij tot z'n grote verdriet stoppen met zijn werk 
bij de gemeente. Hij richtte zich op de boerderij en zijn 
hobby's, zoals houtbewerking en de moestuin. 

Johan had een sterke persoonlijkheid en hield vast aan 
traditionele waarden. Hij straalde rust uit en trad niet 

, snel op de voorgrond. Naarmate hij ouder werd, stond 
hij milder in het leven en genoot hij van een onbezorgde 
oude dag. 
Dankbaar was hij vooral voor zijn lange geluk met 
Sientje. Samen thuis zijn; dan was het goed! 

Een klager is hij nooit geweest, ook niet toen hij een half 
jaar geleden ernstige problemen kreeg met zijn voet. 
Dezelfde voet die zijn leven getekend en uiteindelijk 
ook beëindigd heeft. Helaas moest hij de laatste weken 
van zijn leven in een verpleeghuis wonen, maar zelfs 
toen kon er altijd nog een grapje af. En als je vroeg 
hoe het ging, zei hij steeds: "Ach, 't geet nog wa good." · 
Johan was in staat het leven te accepteren zoals het 
was. Daar zijn wij trots op. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Sieni Reijmer - Schulte 
Kinderen en kleinkinderen 


