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Wie door een woestijn is gegaan 

kent het verlangen naar een oase. 

Ter gedachtenis aan 

JOHANNES ALBERTUS HENRICUS 
SPIKKERS 

weduwnaar van 
Maria Hendrika van Diermen 

Geboren te Borne op 24 januari 1926. Overleden 
na voorzien te zijn van het " Sacrament der Zieken" 
te Bornerbroek in hetSt.Theresiahuis op 26 juni 2000. 

Johannes Albertus Henricus Spikkers was een 
mens van weinig woorden, werkte graag op de 
boerderij en kwam toch in de textiel te werk. 
Hij trouwde op 10 september 1954 met zijn 
Marietje en ze gingen weg uit Hertme naar Borne. 
Hun huwelijk bleef kinderloos. Jan en zijn vrouw 
hebben dit kunnen aanvaarden. 
In hun leven zijn zij niet gespaard gebleven van 
ziekten. Met name zijn vrouw is vele malen 

opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij deed 
dan alles, het huishouden, boodschappen en trouw 
ziekenbezoek. . 
In 1992 kwam de fam. Spikkers in het "St. 
Theresiahuis" waar toch een goede korte periode is 
gewe~st. De zorg werd gedeeld. In 1993 overleed 
zijn vrouw en de leegte was groot. 
Iedereen kende hem en respecteerde hem om wat 
hij was en wat hij deed. Hij maakte graag een uitje 
door zijn Twente en ging graag naar zijn broer in 
Hertme en zijn zwager en zuster in Hengelo. Kleine 
goede momenten. Jan wist dat het steeds meer 
inleveren was van gezondheid. Kleine dingen 
werden belangrijk en daar genoot hij van. 
Hij sprak de laatste periode wat meer over zijn 
vrouw en dat zijn leven niet lang meer zou duren. 
Hij hoopte op die verbondenheid weer samen met 
zijn vrouw. 
Jan heeft zijn leven in dienst gesteld van zijn Heer. 
Hij heeft laten zien: Wat je aan de minsten der 
mijnen hebt gedaan, dat hebt Ge aan mij gedaan. 
Moge God hem belonen en die eeuwige rust geven 
in Zijn Heerlijkheid. 

Voor uw blijken van belangstellîng en medeleven 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie $pikkers 




