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In dankbare herinnering aan mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa 

Jan Nijboer 

echtgenoot van 
Josephine Theresia te Wierik 

Hij werd geboren op 11 februari 1917 en 
overleed op 9 april 1998. Op woensdag 

15 april hebben we hem na de uitvaartmis in 
de parochiekerk van St. Caecilia te Neede 
te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Na een liefdevolle verpleging in Medisch 
Spectrum Twente is hij toch nog onverwacht 
snel van ons heengegaan. Na een lange lij
densweg zonder klagen heeft hij eindelijk zijn 
welverdiende rust gekregen. Tot het laatste 
moment waren zijn gedachten bij ma, zijn kin
deren en kleinkinderen. Pa was een groot 
natuurliefhebber. Hij was dol op vissen en tui
nieren. Bijna iedere boom, plant en vogel 
kende hij bij naam. Deze passie kwam mede 
tot uiting in de vele schilderijen die hij in zijn 
leven gemaak1 heeft. 

Pa was altijd belangstellend en stimulerend 
voor ons allemaal. Zijn positieve instelling 
zorgde ervoor dat hij altijd optimistisch door het 
leven ging. 
De laatste twee weken toen hij aan zijn bed 
gekluisterd was, gaf hij aan dat het zo voor 
hem niet langer hoefde. Deze weken hebben 
wij met elkaar heel intens beleefd en zijn ons 
dan ook zeer dierbaar. iedereen kende pa als 
een gesloten mens, maar in de laatste dagen 
heeft hij ons allen zijn diepste innerlijk getoond. 
In de wetenschap dat wij voor ma en voor 
elkaar blijven zorgen, kon hij heel rustig en vre
dig, vol vertrouwen in God, in de loop van de 
avond van de negende april, Witte Donderdag 
zijn ogen sluiten. 

Wij zijn hem allen dankbaar voor alles wat hij 
ons heeft meegegeven en zullen met veel lief
de aan hem terugdenken en hem in ons hart 
dragen. 

Moge hij rusten in vrede 

Voor uw oprecht medeleven na het overlijden 
van mijn man. onze vader, schoonvader en 
opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam, 
Fam. Nijboer. 


