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Johan is geboren op 4 december 1933 aan de Oude 
Postweg in Deurningen. Hij groeide op in een groot gezin 
op de boerderij van zijn ouders. In dit grote gezin groeide 
hij op met veel liefde en gezelligheid. Na zijn studie aan 
de Mulo en later M.B.A. ging hij werken , eerst bij de 
gemeente Weerselo, daarna bij Hazemeier in Hengelo. 
In 1962 kwam hij als salarisadministrateur in dienst bij 
Philips in Almelo waar hij 31 jaar heeft gewerkt. 
In 1966 is hij getrouwd met Annie . Samen met familie 
hebben ze een huis gebouwd in Almelo. Johan en Annie 
kregen samen drie kinderen, Robert, Saskia en Maarten. 
Veel verdriet heeft hij gehad om Saskia toen na haar 
geboorte bleek dat ze gehandicapt was. 
Johan stond altijd voor iedereen klaar. Het gaf hem veel 
voldoening als hij mensen voort kon helpen. Voor velen 
is hij daarmee een grote steun geweest. 
Johan haalde zijn vreugde uit kleine dingen. Eén van zijn 
hobby"s was zijn tuin. Hele zaterdagen bracht hij door in 
de tuin . Zijn tuin lag er dan ook altijd perfect bij. Ook is hij 
jarenlang actief geweest voor de tuingroep van de 
St. Georgius Parochie. 

En zolang zijn gezondheid het toeliet heeft hij nog 
gevolleybald . Iets bijzonders voor hem waren zijn 
kaartavonden met zijn zwagers. Hier keek hij iedere keer 
weer naar uit. Tot op het laatst toe heeft hij gelukkig nog 
kunnen genieten van deze kaartavondjes. 
Ook de boerderij waar hij opgroeide had altijd een 
bijzonder plekje in zijn hart. Heel bewust is hij vlak voor 
zijn operatie nog naar de boerderij geweest. Helaas was 
het hem niet meer gegund de boerderij vlak voor zijn dood 
nog te bezoeken. 
Zijn kleinkinderen waren voor hem heel bijzonder. Hij nam 
alle tijd om van Lars en Annika te genieten. Met Lars ging 
hij vaak wandelen naar de paardjes. Lars mocht hem graag 
helpen in de tuin. Zelfs speelde Johan zo nu en dan een 
partijtje voetbal met Lars. Met de kleinkinderen had Johan 
alle geduld. De laatste jaren van zijn leven hebben Lars 
en Annika hem veel kracht gegeven om door te gaan. 

In de laatste dagen van zijn leven heeft hij heel bewust 
afscheid genomen van iedereen die hem dierbaar is 
geweest. Wij hebben veel bewondering voor de kracht 
die hij in zijn laatste periode heeft getoond. Dit is een 

grote steun voor ons. 

Wij zijn dankbaar en trots voor alles wat hij 
voor ons heeft betekent. Wij zullen hem missen. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Annie 
Kinderen en kleinkinderen 


