


· t is goed w 

Johan Rake 

Voor uw belangstelling en medeb·en danken wij u. 

Familie Rake 

Johan is geboren op 5 november 192-l. Hij groeide op 
tussen drie broers en drie tussen. Zijn jeugd bracht hij 
door in de beschermde ornge\ ing aan de Sparstraat in 
de buurt \an het Î\\enh Carmellyceum waar lijn \ader 
werkte. Na de oorlog leerde hij Trees kennen met wie 
hij op 19 juli 1956 trouwde. De jaren daarna werden 
Jos. Peter en Rob geboren. 

Johan·s ben stond in het teken rnn hard werken. Hij 
begon al> conciërge aan het Twenb Cannellyceuni. 
Daarna werd hij technisch onden,ij<. a>.si,tent bij de 
sectie scheikunde. Velen kennen hem als ·de man in de 
witte jas met de pijp". Hij was trots op ·zijn· school en 
kon het goed 'inden met de paters van de Carmelieten
orde. Naast de7e baan werkte hij ook bij de Twentsche 
Courant als medewerker buitendien'>!. 

Hij was trots op 7ijn gezin. llet deed hem goed dat 'de 
jongens· gingen studeren. Hij was. samen met Trees. 
erg gelukkig: 'akanties op Tel".chclling. kaarta\onden 
met de familie. de loopbaan van Lijn kinderen. Het 
gezin groeide langrnmerhand naar een complete fami
lie met schoondochters en Le\en kleinkinderen. Deze 
laatsten brachten hen beiden veel geluk en pleLier. 
Vaak gingen Le op betoeJ.. bij de (klein)kinden:n. 

Johan heeft de laatste jaren 'ec 1 70rg gehad ,·oor Trees. 
Met veel toewijding verzorgde hij haar. De laatste peri
ode ging voor hem \'cel te snel. Hij kon het nier meer 
bijbenen: de 'erhuizing van de Karel Doormans1raa1 -
waar Le ~O jaar gewoond hadden - naar de Mariahof. 
her overlijden 'an Trees en ook van Lijn broer en 7us. 
Ook liet zijn geheugen hem in de steek. Hij was in rouw 
en werd ernstig ziek. Hierdoor werd het conract met de 
omgeving steeZls minder. Hij rnakte in zich zelf gekeerd. 
LiefdeH1l werd hij door L • n omgeving verzorgd. Op 28 
maart 2001 i<. hij rustig gestorven. 


