


In dankbare herinnering aan 

Franciscus Josephus Maria Moekate 

* Ootmarsum, 
13 maart 1916 

t Rijssen, 
29 september 2002 

Gerrit vroeg een paar dagen geleden aan pa: 
'Woar kom iej noe feilik vandan, oet Oatmörske of 
uit Ootmarsum?' Pa zei heel stellig: 'Oet 
Oatmörske.' Pa schijnt het ook gezegd te hebben 
met iets van opluchting. Blij dat hij toch nog iets 
zeker wist. Want hoe vaak had hij de laatste jaren 
al niet moeten zeggen: 'Dat weet ik niet meer.' Hij 
wist op het laatst vaak niet eens meer wie zijn 
vrouw was, wie zijn kinderen waren, waar zijn 
huis stond. 

We vonden het eerst vooral verdrietig om te zien 
hoe onze grote sterke vader in de steek gelaten 
werd door zijn vlugge verstand. Later hebben we 
ook wel kunnen lachen toen hij met zijn scheer
apparaat op afstand de televisie wilde aanzetten 
en een theedoek met boter besmeerde. 

Moeder raakte langzaam maar zeker haar zo 
betrouwbare man kwijt. Alles wat hij vroeger snel 
en efficiënt regelde, kwam nu op haar neer. Ze 
kon hem op het laatst ook geen moment meer 
alleen laten. Hij kon zomaar opeens naar buiten 

willen, terwijl zij wist dat hij de weg naar huis 
niet zou terugvinden. Buren hebben haar wel 
eens helpen zoeken toen pa, al dik tachtig, in het 
pikkedonker was verdwaald. Ze bond een adres
kaartje aan zijn fiets, deed na zessen de deuren 
op slot en tot onze verbazing vond pa dat allemaal 
best. De politie bracht hem een keer, zonder 
schrammetje, thuis toen hij was aangereden door 
een auto. Pa moet een bijzondere beschermengel 
hebben gehad. 

De kinderen hebben zich verzet tegen het idee de 
verzorging van pa uit handen te geven en dachten 
dat hij thuis beter af zou zijn, maar wisten ook 
dat ma het niet meer aankon. Toen we zagen dat 
hij in het verpleeghuis enorm genoot van de men
sen om hem heen, was dat een hele geruststel
ling. Hij is zowel in Almelo als in Rijssen liefdevol 
verzorgd. 

Straks is er dan van zijn lichaam niet veel meer 
over, maar gek genoeg voelen we juist daardoor 
zijn geest weer in volle glorie. 

Rijssen, 3 oktober 2002 

J.M. Moekate-Tenniglo 
kinderen en kleinkinderen 

Wij danken u allen voor uw medeleven. 


