
Sergeant (1212281) John Edwin Winn RAF (VR) 

John werd geboren op woensdag 8 september 1920 in Abbington, Northampton als 

zoon van Leonard en Agnes Dorothy Winn, geboren Billington. Zijn vader werkte als 

spoorwegbeambte. Horace Leonard was zijn oudere broer. 

John was assistent van Provender Millers bij de Far Cotton Mill, Northampton. Volgens 

de manager werden zijn diensten altijd zeer bereidwillig en efficiënt uitgevoerd. 

Zoals zoveel andere jonge mannen meldde hij zich bij de Royal Air Force Volunteer 

Reserve, waar hij werd opgeleid tot Wireless-Operator. Op 8 maart 1943 werd hij met 

de rest van de bemanning van Sqldr O'Donoghue overgeplaatst naar 103 Squadron 

op RAF Elsham Wolds. Deze bemanning heeft 4 missies gevlogen tot die fatale dag 1 

april toen Lancaster MkIII serienummer ED626, gecodeerd PM-G, neerstortte in de 

bossen bij Hulshorst. 

Op zaterdag 3 april 1943 ontving Leonard, de vader van John, een brief van het 

Record Office, Gloucester, waarin verteld werd dat zijn zoon vermist was. Een week 

daarna kwam er weer een brief waarin melding werd gemaakt van de opslag van 

de persoonlijke bezittingen van sergeant Winn. Op woensdag 12 mei 1043 kwam via 

het Internationale Rode Kruis het verschrikkelijke nieuws dat sergeant John Edwin 

Winn vermoedelijk om het leven was gekomen zonder informatie over de plaats van 

begrafenis of andere details. 

Zijn naam staat op het gedenkteken van de St. Paul's Weston Favell Parish Church in 

Abington. Sergeant (1212281) John Edwin Winn RAF(VR) rust nu in Brits perceel 2. Graf 

27. Begraafplaats Harderwijk, Gelderland, Nederland. 

Op zijn graf de persoonlijke woorden van zijn familie: 

WE SHALL ALWAYS REMEMBER YOU JOHN 

 

Reproductie Royal Air Force WAG Wing Patch. Een vliegtuigbemanningsbrevet 

(of badge) is een badge die op de linkerborst wordt gedragen, boven eventuele medaillelinten, door 

gekwalificeerde vliegtuigbemanningen van de Royal Air Force. Deze brevetten werden gedragen door 

Wireless Operator Air Gunners bij de RAF. Een WAG was een dubbel opgeleide vliegtuigbemanning, 

getraind om de radio van het vliegtuig te bedienen en een verdedigingskoepel te bedienen. Ze hebben 

de WAG-initialen geflankeerd door een bruine krans, naast de witte vleugel op een donkerblauwe 

achtergrond. Grote reproductie brevetten van WW2 RAF Wireless Operator Air Gunners. 

Op 12 november 2022 werd John herdacht bij het Lancastermonument Hulshorst met 

een special welkom door de heer en mevrouw John en Janet Winn, familie van John 

Edwin Winn. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


