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Ter herinn ering aan 

Jan Oude Nijeweme 

weduwnaar van 
Agnes Oude Nijeweme - Wolkotte 

• 28 mei 1937 t 5 augustus 2014 

Jan Oude Nijeweme werd op 28 mei 1937 geboren aan 
de Berghumerstraat 3 in Denekamp samen met zijn 
tweelingzus Rikie. Hier bracht hij zijn kinderjaren door 
in een groot gezin. De lagere school werd bezocht op 
de jongensschool, de latere Al exanderschool . 
Jan kreeg verkering met Agnes Wolkotte. Deze knip
perlichtrelatie mondde uit in een huwelijk. Samen 
kochten ze een winkelpand aan de Ootmarsumsestraat 
om een baby- en kleuterzaak t e starten. Ze kregen 
drie kinderen, Marco, Anne-Marie en Dennis. Het was 
een gelukkig gez in. Helaas overlijdt Agnes veel te 
vroeg op 53 - jarige leeftijd op 29 december 1989. 
Als jonge man koos Jan voor het kl edingvak bij 
Wortelboer, het vak waar hij zo'n goed gevoel voor 
had. Goed gekl eed gaan was altijd zeer belangrijk 
voor hem en hij kon hier ook goed in adviseren. Lat er 
ging Jan werken bij Hollenkamp, later Kreymborg, 
in Enschede, Deventer, Apeldoorn en uiteindelijk 
Hengelo. In Hengelo was hij assistent bedrijfsleider, 
t otdat een dubbele hernia hem dwong te stoppen 
met werken. 

Tijdens zijn werk ontmoette hij Ben. Een vriendschap 
voor het leven werd geboren. Na het overlijden van 
Agnes werd deze vriendschap nog hechter. Ben was 
een grote steun voor Jan, en andersom was dat ook 
het geval. Beide vulden elkaar zo goed aan dat ze 
een aantal jaren geleden besloten om samen te gaan 
wonen aan de Braamhof. 
Jan hield van het leven. De zwemclub, volleybal, jeux 
de boules, lange wandelingen en fietstochtjes; sportief 
was hij zeker. Maar de vele prachtige schilderijen 
laten ook zien hoe creatief hij was. Zingen was zijn 
lust en zijn leven. Jan is meer dan vijftig jaar een zeer 
trouw lid geweest van het parochieel herenkoor en 
het Sint Nicolaaskoor. Jan genoot van feestjes, zoals 
de familiereünie afgelopen mei. Zo genoot hij ook van 
de verjaardagen en feestdagen met zijn kinderen en 
kl einkinderen. Met trots sprak hij altijd over zijn kinderen 
en kleinkinderen. 
Helaas heeft Jan in zijn leven vele ongemakken beleefd. 
Overspannen, gehoorklachten, meerdere hernia's, pros
t aatkanker, vijf bypasses en later weer twee stents. 
En niet te vergeten het overlijd en van Agnes. Zijn 
positieve houding in het leven en zijn optimisme zorgden 
er gelukkig voor dat elke tegenslag werd gepareerd . 
Tot afgelopen zondag ... . 
We hebben veel goede herinneringen aan Jan en 
onze vader en opa. We weten dat hij samen met 
Agnes, mama en oma altijd bij ons za l zijn en op de één 
of andere manier altijd van invloed zal zijn op onze 
doen en laten. We danken hem voor alles wat hij ons 
heeft meegegeven en zu llen hem erg missen. 

Ben, kinderen en kl einkinderen 


