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hij uitstapjes naar deze kunstvorm en na zijn pensionering heeft hij met veel verve de penselen weer ter

hand genomen en ook diverse keren geëxposeerd.

Toen in 1997 de eerste Somsen Reünie werd gehouden was hij meteen enthousiast en hij heeft sinds-

dien steeds grote belangstelling voor onze stichting gekoesterd.     

In zijn jeugd was hij al paardenliefhebber en tot kort voor zijn overlijden was hij altijd bezig met de paar-

den van zijn zoon. Op hoge leeftijd mestte hij de stallen nog uit, voerde hij de paarden en zette ze in de

wei.

Behalve lichamelijk was hij ook geestelijk nog tot zijn dood geweldig actief. Zijn geheugen was fenome-

naal en ik heb het genoegen gehad uit zijn mond veel waardevolle gegevens en anekdotes te kunnen

optekenen over gebeurtenissen uit het verleden in onze familie.

Met hem is een van de laatsten van zijn generatie heen gegaan. Johan laat zijn vrouw, zijn zoon, zijn

dochter en schoonzoon, drie kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na.    

Familieberichten

In deze rubriek attenderen wij u op de familieberichten die ons bereikten. Wij geven deze graag aan u

door en bedanken iedereen, die de moeite nam ons op de hoogte te stellen van de blijde of droevige

gebeurtenissen in hun en onze familie. Dit stelt onze adviseur, Dick Somsen uit Zwolle, in staat ons

genealogisch bestand up-to-date te houden en hierover te berichten in Somsen Horizon. Wij stellen het

zeer op prijs als u uw familieberichten (indien mogelijk met een foto) toezendt aan ons

via info@somsen.org

Geboren:
09-03-2015: Daymian Erik [7907], z.v. Jeroen Erik Ontijt [7285] en Johanna Hendrika

(Marjan) de Graaf [1387]

01-06-2015: Trevor Abel [7911], z.v. David Baxter Stoppleworth [7735] en Jenna Rae

Somsen [3635]

18-09-2015: Yde [7912], z.v. Dirk Christiaan Bulsink [7659] en Marieke Somsen [553]

18-09-2015: Juno Johanne [7913], d.v. Frederik Jan Somsen [551] en

Anna Maria (Hanneke) Miedema [7321]

25-02-2016: Jesse Maarten [7922], z.v. Jasper Joseph Hendrikus Maria

Krechting [7651] en Evelien Didi Stadler [175]

Gehuwd: geen opgave ontvangen

overleden: 
07-02-2014: John Meendering [5187], 92 jaar, Hull, IA. USA

09-03-2014: Henriëtte van der Vliet [5244], 93 jaar, Hull, IA. USA

01-12-2015: Kyle Richard McConnell-Somsen [7920], 19 jaar, Riverside, CA. USA

03-01-2016: Johan Dirk (Johan) Somsen [1085], 89 jaar, Aalten

16-01-2016: Gerard Elisa Willem (Gerard) Wijers [178], 83 jaar, Ommen

14-02-2016: Berendina (Dien) Somsen-Sellink [1244], 90 jaar, Eibergen

08-03-2016: Berend Hendrik (Ben) Somsen [396], 85 jaar, Eibergen

De nieuwe Somsen horizon verschijnt in juli 2016. 
Kopij inzenden voor 1 juni 2016.

De Somsenboom in IJzerlo
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Komt hier weer een
reunie in 2017?
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van onze penninGmeeSter 

Beste Donateur,

Hebt u uw jaarlijkse bijdrage 2016 al op onze bankrekening: 

NL97 INGB 0007 9098 85  t.n.v. Somsen Stichting in Ede gestort? 

u krijgt daar geen acceptgiro voor. U betaalt een vrijwillige donatie van minimaal
€ 15,-- maar het is altijd zeer welkom wanneer u daar boven gaat.

Het zou erg handig voor uzelf zijn en ons veel werk besparen als u direct een beta-

lingsopdracht gereed maakt voor uw jaarlijkse bijdrage. wij hoeven dan ook niet
telkens betalingsherinneringen te maken. Deze bijdrage is uiteraard erg belang-

rijk voor onze familiestichting. Alleen daarmee kunnen wij Somsen Horizon en de

Somsen Nieuwsbrieven blijven uitgeven en de website in de lucht houden.

wilt u bij het betalen vooral uw p-nummer vermelden. U vindt dit op de adressticker van de

Nieuwsbrief en uiteraard ook op onze website in de genealogische database.

Heel erg bedankt, Oscar Somsen [2040] penningmeester.

in memoriam johan DirK SomSen 1926 – 2016

door Johan Somsen [1089]

Op 3 januari 2016 overleed Johan Dirk Somsen [1085] op 89-jarige leeftijd. Hij

had nog graag zijn 90e verjaardag willen vieren op 16 maart maar de snelle

voortschrijding van zijn ziekte maakte dat niet meer mogelijk.

Johan werd geboren als vierde kind in het gezin van Johan Somsen [1081] en

Everdina Wilhelmina te Kamp. Hij was 9 jaar jonger dan het jongste kind,

Willemien [1187] (Tante Zus), uit het gezin. Hij volgde net als zijn beide broers,

Rudolph [1083] en Willem [1084], zijn vaders voetsporen en werd schilder. Zijn

vader had in 1911 een schildersbedrijf opgericht in De Heurne bij Dinxperlo en

daarin heeft hij geruime tijd gewerkt. Later is hij voor zichzelf begonnen en ver-

volgens werd hij bedrijfsleider op de schilderafdeling bij Lundia in Varsseveld.

Een bijzondere periode in zijn leven vormde zijn verblijf in voormalig Nederlands

Indië. In de oorlog was hij nog te jong om zich op enigerlei wijze bezig te hou-

den met verzet maar toen de oorlog voorbij was, was hij oud

genoeg om zich vrijwillig uit idealisme aan te melden bij het leger

om de mensen in Indië te helpen bevrijden. Na een opleiding in

Aldershot in Engeland vertrok hij met het eerste bataljon

Stoottroepen naar Indië waar hij van 1945 tot 1948 verbleef. 

Weer terug in Nederland trouwde hij op 30-12-1948 met Meta

Catharina Eskes [1206]. Samen kregen zij een dochter, Josta

[2896], en een zoon, Gilbert [1207].      

Toen hij 60 werd, ging hij met pensioen maar hij kon slecht stilzit-

ten. Telkens wanneer mensen zijn hulp inriepen bij een ingewik-

kelde schilderklus stond hij klaar om te helpen. Dat heeft hij nog

tot zijn 80e gedaan wat niet altijd in overeenstemming met de

wensen van zijn vrouw Meta was. Maar het tekent wel zijn enor-

me vitaliteit waar hij bijna zijn hele leven van heeft kunnen genieten. 

Behalve huisschilder was hij ook een niet onverdienstelijke kunstschilder. Al op jeugdige leeftijd maakte

woorD van De voorzitter 

Omdat onze secretaris, Margriet Iserief-Somsen [2878], ons helaas is ontvallen

hebben we tijdens de jongste bestuursvergadering de functies opnieuw ingevuld.

Het secretariaat is naar Berto Somsen [423] gegaan en Oscar Somsen [2040]

heeft het penningmeesterschap op zich genomen. Daarnaast blijft hij de website

beheren. Verder zijn er geen wijzigingen. We zijn nu met een clubje van zes

Somsens en met dat aantal kunnen we onze activiteiten prima uitvoeren.

We krijgen echter problemen met het organiseren van een eventuele reünie in

2017. 

Zoals u misschien weet zijn we in 1997 begonnen met onze eerste Wereldwijde

Somsen Reünie en die stond als een huis. In 2002 hebben de Amerikaanse

Somsens een mooie reünie georganiseerd in Baldwin, WI. Vijf jaar later waren wij

weer aan de beurt en hebben we veel Somsens op de been gebracht in IJzerlo,

de plaats van onze oorsprong. En in 2012 zijn we weer welkom geheten in New

Ulm, MN waar de Amerikaanse Somsens een prachtige reünie hadden georgani-

seerd.

Het probleem dat zich nu aandient heeft alles te maken met de gevorderde leeftijden van de meesten

van ons. Wim en ik zijn vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de organisatie van de grote evene-

menten. Harry is ons bij de reünie in 2007 komen versterken en is nog steeds druk doende met een tijd-

rovende klus: de redactie van onze publicaties. Zoals het er nu naar uit ziet voelen alle bestuursleden,

met uitzondering van Oscar, zich niet meer goed in staat een grote reünie te organiseren. Het is zelfs zo

dat vier van ons in 2017 “met pensioen” willen gaan. We hebben er dan 20 jaar opzitten en dan wordt

het tijd om het stokje over te dragen aan toekomstige generaties.

Gelukkig is Oscar als vertegenwoordiger van de jongere generatie bereid om zijn schouders eronder te

zetten maar dat kan hij niet alleen. De oudere garde heeft wel toegezegd hand- en spandiensten te wil-

len verrichten maar er zullen beslist

enthousiaste mensen zich moeten

aanmelden willen we de reünie über-

haupt door kunnen laten gaan.

Elders in deze publicatie treft u een

oproep van Oscar aan. 

Ik spreek van harte de hoop uit dat er

mensen bereid gevonden worden

ons te helpen. Schroom niet u bij een

van de bestuursleden aan te melden.

Johan Somsen [1089]

Gezocht: voorbereiDinGSGroep werelDwijDe reünie

Het jaar 2017 begint te naderen. De eerste verzoe-

ken hebben ons al bereikt om informatie over de vol-

gende Wereldwijde Reünie in Nederland. Die willen

we graag organiseren en we hopen er natuurlijk weer

iets leuks en interessants van te maken. Neem alvast

eens een kijkje op onze website met de verslagen

van de voorgaande reünies. Maar, het bestuur is niet

in staat om dit alleen te organiseren. Daarom zijn we

op zoek naar 3-4 personen die willen meedenken en

de Reünie willen gaan voorbereiden. Help je mee om

dit mooie evenement weer mogelijk te maken? Neem

dan contact op met Oscar Somsen [2040] of één van

de andere bestuursleden.

Johan Somsen [1089]

Johan Dirk Somsen

Johan tijdens zijn opleiding


