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Ter dankbare herinnering aan 

JAN SCHRADER 

echtgenoot van Truus den Ridder 

Jan werd op 10 december 1925 in Losser ge
boren , maar bijna zijn hele leven woonde hij in 
Hengelo. 
Daar overleed hij ook op 14 juni 1995. 
Op 17 juni d.a.v. waren we voor zijn afscheid 
bijeen in de O.L. Vrouwekerk, waarna we hem 
te rusten hebben gelegd op het R.K. kerkhof te 
Hengelo. 

Jan heeft zijn levensreis op onze aarde vol
bracht. Hij heeft er iets goeds van gemaakt. 
Allereerst voo r zijn vrouw Truus . Met haar deel
de hij bijna 43 jaar lang lief en leed. Ze waren 
erg aan elkaar gehecht. Zijn beide dochters 
hadden een fijne vader aan hem. Maar ook hield 
hij veel van zijn schoonzoons en niette vergeten 
van zijn kleinkinderen . Wat was hij trots op hen. 
Ook met zijn familieleden had hij een heel goede 
band . Hij nam een warm plaatsje in hun harten 
in. 
Jan was machinist op de trein. Eerst met de 
stoomlocomotieven en later met het moderne 
materiëel. Hij deed zijn werk met groot verant-

woordelijkheidsgevoel . Alles moest altijd correct 
in orde zijn , van zijn uniform tot het voorzichtig 
stoppen van de trein. Hij was een zeer gewaar
deerde collega bij de Spoorwegen . Het kostte 
hem vreselijk veel moeite om met zijn werk te 
moeten stoppen . 
Jan fietste graag met Truus in de natuur. Samen 
maakten ze lange tochten . Hij was plezierig in 
de omgang en zat vol humor. Tot het laatste toe 
maakte hij nog grappen. Hij was heel precies 
en secuur, stond altijd voor iedereen klaar en 
was overal tevreden mee. De sport betekende 
veel voor hem . Hij voetbalde zelf nog lang en 
keek naar alle sporten op de televisie . 
In oktober 1994 begon zijn kwaal. Hij voelde dat 
hij daaraan zou sterven . Hij kon er goed en veel 
over praten met Truus . Hij was dankbaar voor 
de goede zorg voor hem en voor alle belang
stelling van de vele bezoekers . Maar vooral vond 
hij het fijn dat hij thuis kon blijven. 
Jan was een gelovig mens die trouw bad en 
graag naar de kerk ging. Vooral had hij veel 
vertrouwen in Maria. De Ziekenzalving met zijn 
gezin en familie om hem heen betekende veel 
voor hem. Hij werd er een dankbaar en zelfs 
blijer mens door. 
Zo is hij vredig zijn einde tegemoet gegaan en 
in volle overgave naar God gegaan . 

Jan , bedankt voor al je liefde. 
Lieve pa en opa, we vergeten je nooit. 


