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In Memoriam
Johan Nijmeijer, echtgenoot, vader, raadslid, 

taxibedrijf  (leeftijd 53 jaar)

Ik werd vanochtend gebeld en plotseling werd de realiteit van het dagelijks leven volledig omgedraaid. 

Johan is overleden aan een hartstilstand.

Johan, de jongen/man die in dezelfde wijk als ik geboren was. Johan, de man die bijna naast kleuterschool 

Berend Botje woonde en waar wij dagelijks naartoe liepen (toen kon dat nog) met onze broodzakjes en 

een Liga.

Johan's vader stond regelmatig genietend in de tuin een pijpje te roken. Johan, de jongen en later man die 

gewoon bij Borger hoorde. Gewoon, omdat het zo was.

Onlangs had ik nog een prachtig gesprek met Johan over hoe snel het leven gaat en wat wij allemaal 

op ons pad zijn tegengekomen. Veel leek te synchroniseren tussen ons als dorpsjongens. Maar zoals de 

vurige rode draad in zijn leven als motto was "kop dr veur en gewoon deurgaon", pakte Johan het leven 

aan en het geluk lachte hem toe. Hij had een mooi en goedlopend taxibedrijf  opgezet, voorzien van een 

nieuw huislogo, website, enzovoort. Kortom, hij ging ervoor, ondersteund door zijn vrouw waar hij op 

bijzonder warme en liefdevolle wijze sprak.

Johan had naast zijn zakelijke instinct ook een groot hart voor de mensen. Een groot hart voor de 

inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en een extreme allergie tegen onrecht. Daarom vond hij al 

snel zijn weg naar de gemeentelijke politiek en mocht hij als geprezen en gewaardeerd lid van de partij 

'gemeentebelangen' plaatsnemen in de raad.

Hij wist zich met verve van deze taak te kwijten en zat vaak tot diep in de nacht te rekenen, analyseren 

en oplossingen te zoeken voor zaken die de gemeenschap aangingen. Ik vind het jammer dat zijn goede 

bedoelingen af  en toe niet begrepen werden en dat men zich dan verschuilde achter procedures en regels.

Laten we zuinig zijn op mensen zoals Johan, hij die de inspiratiebron was voor de slogan van 

Gemeentebelangen "een groot hart voor onze gemeente”. Dit slogan is eigenlijk gebaseerd is op het grote 

hart van Johan. Helaas is zijn hart gestopt met kloppen, maar ik ben ervan overtuigd dat zijn geest, ideeën 

en de zaken waar hij met ziel en zaligheid voor vocht, worden opgepakt door zijn medefractiegenoten.

Gewoon, omdat zij zijn inspirerende betrokkenheid niet willen en kunnen loslaten.

Vaarwel, lieve warme grote man.

- Daniël Muskee -

Op donderdag 2 maart hebben we het verdrietige bericht 
ontvangen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde 
en betrokken gemeenteraadslid

Johan Nijmeijer

Dit bericht heeft op ons diepe indruk gemaakt.

Johan was sinds 2014 lid van de gemeenteraad voor 
Gemeentebelangen en in de periode 2018-2022
vice-fractievoorzitter. Hij was een actief en betrokken raadslid 
die heel goed wist wat er speelt en dat ook inbracht 
in het politieke werk, voor en achter de schermen.

In al zijn activiteiten was Johan gericht op de medemens,
met name zij die het om welke reden dan ook moeilijk 
hebben. Wij hebben veel respect voor wat hij voor de 
gemeenteraad en voor onze gemeenschap heeft betekend.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Tineke, 
de overige familie en alle anderen die hem dierbaar waren. 
Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies. 
Wij zullen Johan zeker missen.

Namens het college van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad van Borger-Odoorn,

Jan Seton, burgemeester
Indra Oosting, plaatsvervangend griffier
Angelina Helder, plaatsvervangend secretaris



13 Dinsdag 7 maart 2023

Zeg me dat het niet zo is…

Zeg me dat het niet zo is…

Zeg me dat het niet waar is!

Wij kunnen nog niet geloven dat wij 

zo plotseling afscheid moeten nemen van 

onze lieve man, zoon, vader en opa

Johan Nijmeijer

* 3 juni 1969 † 2 maart 2023

Tineke

Johanna en Albert †

Lydia en Brian

Nathalie en Harm

Albert-Jan 

Bas en Charlotte

Ferdy en Eliza

En kleinkinderen

Leemakkers 12

9531 AX  Borger

Johan is overgebracht naar de aula, Westdorperstraat 1 te 

Borger. Er is gelegenheid afscheid te nemen op woensdag 

8 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

Wij nemen donderdag in besloten kring afscheid van Johan.

Wij zouden het fijn vinden als jullie een herinnering aan Johan 

achterlaten op www.ugna.nl/online-condoleren.

Geschokt en verdrietig zijn wij na het plotselinge overlijden van

Johan Nijmeijer
Johan was sinds 2014 actief  als gemeenteraadslid voor onze partij. In de periode 2018-2022 was hij  
vicefractievoorzitter. Johan was in zijn doen en laten een echte volksvertegenwoordiger, iemand die voor iedereen 
in de gemeente zichtbaar en benaderbaar was. 

Met Johan verliezen we een échte Gemeentebelanger,  
een nuchtere politicus maar bovenal een heel fijn mens. 

Bestuur, fractie en leden
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IN MEMORIAM: JOHAN NIJMEIJER
Afgelopen donderdag bereikte ons het trieste bericht dat ons raadslid, Johan 
Nijmeijer, onverwacht is overleden op 53-jarige leeftijd. De fractie en het bestuur 
van Gemeentebelangen zijn zeer geschokt en intens verdrietig.

Johan was sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 gemeenteraadslid 
en heeft in de afgelopen 
jaren zijn politieke rol met 
verve vervuld. Johan was een 
volksvertegenwoordiger in 
hart en nieren en was wars van 
politieke spelletjes. De inhoud 
stond bij hem altijd voorop, 
waarbij hij het gevoel van 
onrechtvaardigheid niet kon 
verdragen.

Johan heeft bijna negen jaar als 
gemeenteraadslid zijn oor te 
luister gelegd, oplossingen aangedragen en zich als volksvertegenwoordiger in de 
gemeente laten zien. De opkomst van de eikenprocessierups en de bereikbaarheid 
van de gemeente waren thema’s waar Johan zich jaar in jaar uit in verdiepte en 
waarvoor hij samen met inwoners op zoek ging naar oplossingen. Daarnaast wist 
hij tijdens de voorbereiding op de verkiezingscampagnes met creatieve suggesties de 
campagne een eigen smoel te geven.

In alles wat de gemeente deed, was het voor Johan van belang om dat te 
communiceren. Uitleggen wat je doet en waarom je de dingen doet die je doet waren 
voor hem een essentieel onderdeel van de gemeentepolitiek.

Johan heeft een belangrijke bijdrage geleverd als raadslid en vicefractievoorzitter aan 
het raadswerk van Gemeentebelangen. Wij gaan hem dan ook zeer missen. Want 
Johan was voor ons niet alleen een fijne collega, maar bovenal een buitengewoon 
goede vriend.

Gemeentebelangen wenst zijn vrouw Tineke en al zijn naasten 
veel sterkte met dit verlies.




