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Een krachtig man 

steeds zichzelf gebleven. 

Dankbaar gedenken wij 

Jan Nijkrake 

Hij werd 31 december 1909 geboren te Ensche
de, op 26 augustus 1944 trad hij in het huwelijk 
met 

Geertruida Maria Ridderhof 

Niets voor zichzelf zoekend of vragend was hij 
met zijn groot en ruim hart alles voor zijn gezin. 
Hij was sober en vroeg zeer weinig voor zich
zelf, "Je moet tevreden zijn met wat je hebt, je 
kunt niet meer dan eten!" 
Hij was gelukkig met z'n vrouw, vier kinderen 
en vijf kleinkinderen. 
Helaas werd dit geluk overschaduwd door het 
verlies van twee dochters op té jonge leeftijd. 
Hierdoor verdronken zij samen in veel verdriet, 
zij zijn het verdriet nooit te boven gekomen. 

De geestelijke gesteldheid van moeder ging hard 
achteruit. 
Dit werd voor hem een nieuwe levenstaak om 
vooral goed voor moeder te zorgen en niet van 
haar zijde te wijken. 
De noodzakelijke opname in het verpleeghuis 
"De Cromhoff" voor moeder en het verblijf al
daar samen met haar heeft hij niet als een last 
gezien, hij wou niet bij haar weg: "Waar moe
der is ben ik ook, ik kan haar niet alleen laten". 
Ondanks dat hij niet altijd alles meer meekreeg 
en je het hem vaak moest uitleggen, heeft hij 
altijd alleen maar aan moeder gedacht. 
Toen hij ziek werd zei hij, "Je moet het leven 
maar nemen zoals het komt". 
Hij was aan zijn laatste wedstrijd begonnen, als 
wielrenner had hij diverse gewonnen, maar de
ze was een ongelijke strijd zijn conditie was niet 
meer zoals vroeger wel zijn karakter. 
Nadat hij de zorg voor moeder aan zijn kinde
ren had overgedragen is hij op 22 oktober 1995 
te Enschede vredig ingeslapen. 
We deden hem uitgeleide tijdens de uitvaart
dienst in de St. Jozefkerk. 
Daarna hebben we hem te ruste gelegd op de 
Wester-begraafplaats. 

Wij danken allen hartelijk die met ons meeleef
den namens moeder, kinderen en kleinkinderen. 


