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Een dankbare herinnering aan 

Alie Wermers 

weduwe van Henk Nijkrake 

Ze werd geboren te Hengelo op 10 augustus 
1910. Op 24 juni 1996 overleed ze in verpleeg
centrum Twente-Oost te Oldenzaal. We had
den haar voor het laatst in ons midden tijdens 
een Eucharist1ev1enng in de H. Antoniuskerk te 
Oldenzaal op 27 juni, waarna we haar hebben 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de be
graafplaats aan de Hengelosestraat. 

Het leven van moeder draaide om haar gezin, 
waarin 1 O kinderen mochten opgroeien. Veel 
liefde en zorg heeft zij gegeven. Altijd heeft ze 
hard gewerkt om het gezin draaiende te hou
den. Moeder had een zeer grote verering voor 
Maria, ze was een zeer gelovige vrouw. 
Alle kinderen kregen in hun doopnamen de 
naam van Maria. Iedereen was in haar gedach
ten wanneer ze een kaars1e opstak. 
leder kind had het gevoel een speciaal plaatsje 
bij haar te hebben. Voor haar was elk kind. elk 
mens uniek. Je kon altijd met al je proble-

men/geheimen bij haar terecht. Elk kind had zo 
op zijn eigen manier een zeer speciale band met 
mama. Ook de 22 kleinkinderen en haar achter
kleinkind. Het was ons mama. niet alleen voor 
1 O. maar voor 20 Kinderen. 
Ool< de schaduwkanten van het leven zijn niet 
aan haar voorbijgegaan. Mama heeft veel mee
gemaakt in haar leven Met name het overlij 
den van ons vader 1n 1983, heeft haar erg aan
gegrepen. De enorm sterke band die zij beiden 
hadden was een voorbeeld voor ons allen Ze 
was een zeer sterke vrouw. Ze hield van veel 
mensen om haar heen, en had een hekel aan 
alleen zijn. Er waren er nooit genoeg, ze was in 
hart en nieren een gezelschapsmens. Met name 
ook de veqaardagen van kinderen en kleinkin
deren waren erg belangrijk voor haar, ze vergat 
deze nooit. Op onze trouwdagen en als we te
rugkwamen van vakantie stond er altijd een 
bloemetje op de vaas. Ze hield het gezin biJ
een. Mama, bedankt daarvoor. we zullen je nooit 
vergeten! Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven na het overlij
den van onze l ieve moeder en (over)grootmoe
der willen w11 u hartelijk bedanken. 

Famil ie Nijkrake 




