
Dankbaar blijven we denken aan 

Johan Degen 
echtgenoot van Marie Nijkamp 

':t\ls de nacht voorbij is, wordt het licht, OVERAL". 

Geboren op 20 • 11 - 1910 te Weerselo. 
Overleden op 10 - 03 - 2002 te Deurningen. 

Na een gezongen uitvaart hebben we hem te ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof op 14 - 03 - 2002. 

Je groetde op en verloor al jong je ouders. Je eerste grote 
vriendin overleed voordat je met haar kon trouwen. Ze bleef 
een eigen plek in je hart houden. 
Je ontmoette een heel lieve en meelevende vrouw, Marie 
Nijkamp, waar je in de oorlog 1942 mee getrouwd bent. Je hebt 
veel moeten doormaken in de oorlogsjaren, maar verloor nooit 
de moed. 
Je was altijd gelukkig getrouwd en mocht negen kinderen in je 
gezin zien opgroeien. 
Wat heb je daarvoor altijd hard gewerkt in de textiel en wat deed 
je een klusjes thuis. 
Je was een man en vader, die zijn eigen wijsheid bij zich had. Je 
zei niet zoveel, maarwatje zei was gemeend. 
Steeds heb je Maria ook een bijzondere plaats in je leven 

gegeven. Je voelde je "kind aan haar hand". Meerdere keren 
fietste je naar Kevelaer. 
Je genoot van het mooie in de natuur, de bloemen en struiken 
en vooral de vogels. 
Je hield van het leven en zei dikwijls, met de hand naar je hart 
wijzend:"het vuurlje brandt nog hoog op in mijn lichaam". 
Ondertussen werd je opa van 23 kleinkinderen en overgroot
vadervan 7 achterkleinkinderen. 
De laatste tijd werd je gezondheid wat minder, het lopen ging 
moeilijker en je had vaak pijn. 
Ma heeft je in deze moeilijke periode a ltijd met veel inzet en 
liefde terzijde gestaan. Waar zij allemaal voor gezorgd heeft is 
nauwelijks te vertellen. 
Dankzij deze goede zorg en die van je kinderen kon je tot het 
laatst thuis blijven en daar afscheid nemen. 
Je krachten raakten op en uiteindelijk heb je dit aardse leven 
opgegeven en gelegd in Maria's handen. 

"Papa, jij was het vuur voor mama en ons, de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen." 

Wij danken u voor al uw blijken uan medeleven. Het overlijden 
van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader heeft ons 
diep getroffen. 

M. Degen-Nijkamp, 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


