
Nu laat ge, o Heer, uw dienaar gaan 
in vrede naar uw woord. 

(Lul<as 2, 29) 

t 
JAN MEEKENKAMP 
echtgenoot van R1ka Nolten 

Johannes Bernardus Meekenkamp werd te Saas
veld geboren op 25 september 1913 en aldaar 
ten doop gehouden H11 trouwde op 29 apnl 1942 
Hendrika Nollen te Denekamp. Z11 schonken het 
leven aan 8 kinderen H11 overleed te Enschede 
op 9 maart 1988 en werd na een plechtige uit· 

vaart te Saasveld begraven op 14 maart 

H11 was nog maar een 1ongen toen h1J in 1928 z11n 
beide ouders heeft verloren en samen met z11n 
fus met hulp van de buren het bedn1f1e van z11n 
ouders voortzette Dat 1s een hard bestaan in een 
tiJd waarin armoede en werkeloosheid de mensen 
in een i1zeren greep hield Het moet een kwestie 
van overleven z11n geweest en dat is alleen moge
lijk met veel vertrouwen in de toekomst en een 
sterk karakter, dat op de kleine boerden1 al heel 
vroeg moet zi1n aangeleerd. 
Nog een kleine 20 jaar zou het duren vooraleer 
de leefomstandigheden langzamerhand zouden 
gaan verbeteren; de onzekere 1aren '30 zouden 
worden gevolgd door de 2e wereldoorlog H11 
trouwde in 1942 en pas vanaf 1945 zou het leven 

stabieler van jaar tot 1aar gaan worden. 
HiJ leefde voor het bedrijf, had daar veel arbeid 
voor over en hield van orde en netheid H11 had 
ook gevoel voor dieren; met name het melkvee 
en paarden kregen veel van z11n aandacht en h11 
had er ook goed verstand van 
De dragende grond van z11n vermogen vol te hou
den in het leven putte hij uit z11n gevoel voor de 
dingen van het geloof H11 moet daarin het ver
trouwen hebben gevonden dat hem 1n al het 
andere tot steun was 
De laatste 10 jaar leed hiJ aan de ziekte van Par· 
kinson. Hij ging langzaam achteruit en was de 
laatste 2 jaar gebonden aan hulp van een ver
pleeghuis. Geen klacht kwam over z11n hppen. H1J 
is ondanks alles toch nog betrekkeh1k onverwacht 
overleden. DoodstriJd 1s hem . na een leven van 
arbeid tot overleven • bespaard. 
H11 is naar de Heer teruggekeerd. 1n vrede naar 
Zi1n Woord (zoals Lukas schreef over de oude 
Sim eon). 

Rika Meekenkamp-Nolten de kinderen en de klein
kinderen danken u voor uw medeleven en aan
dacht, betoond tijdens de ziekte an het overti;den 
van mijn lieve man, onze vader en groocvader. 

Saasveld, maart 1988. 
Holscherdijk 6. 


