
In dankbaarheid denken we temg aan 

Jan Bake 
echtgenoot van 

Anny Ezendam 

Hij werd op 26 september 1926 te Lonneker geboren. Na 
een gebed om kracht en vergeving is hij op 16 oktober 2000 
in het ziekenhuis "Stadsmaten" in Enschede overleden. Met 
de viering van de Eucharistie namen we afscheid van hem op 
vrijdag 20 oktober d.a.v., waarna we hem begraven hebben 
op het kerkhof van de Bonifatiusparochic te Haaksbergen. 

Omringd en bijgestaan door liefdevolle zorgen van zijn vrouw 
en kinderen is Jan toch nog onverwacht heengegaan uit zijn 
kring van mensen. Zijn gezondheid was niet optimaal, maar 
hij bleef vechten voo, het behoud van leven, totdat hij zelf 
voelde dat het niet meer ging. Na een heel uitdrukkelijk 
afscheid en een persoonl ijk woord voor ieder van zijn naaste 
dierbaren gaf hij zich over. Hij luisterde naar zijn lichaam, 
zoals hij altijd zei, en wist zo dat het goed was om afscheid 
te nemen van dit leven en deel te mogen hebben aan een 
ander nieuw leven. Jan is in Lonneker geboren, maar hij is 
opgegroeid en bracht zijn jeugd door in de Veldmaat op de 
"Bakenbrink" zoals bij dat altijd noemde . Dat was zijn 
dierbare vertrouwde plek die hij van ójn vader had geërfd. 
Na zijn terugkomst uit Indonesië trouwde hij met Anny 
Ezendam op 27 januari 1954 in H. Blasiuskerk in Beckum. 
7..e gingen wonen in Beckum. Hengelo en Enschede om vanaf 
1966 weer terug te komen op de "Bakenbrink" in de 
V eldmaat aan de Geukerdijk, waar ze samen hun hele verdere 
leven zijn gebleven. Samen leefden en werkten ze voor een 
beetje heil en geluk van hen beide en hun gezin van vier 

kinderen. Van beroep werkte hij eerst bij de Koninklijke Ma
rechaussee en daarna tot aan zijn pensioen in J 981 bij de 
medische dienst op de v liegbasis Twente. In de loop der tijd 
werd hij opa van twaalfkleinkinderen die voor hem allemaal 
gelijk waren en waar hi_j veel mee ophad. Met toewijding, 
inzet en grote zorgzaamheid gaf hij zich voor zijn gezin en in 
het bijzonder voor zijn vrouw die jarenlang aangewezen was 
op zijn hulp vanwege haar handicap. Alles deed hij voor haar 
wat nodig was zowel binnenshuis in alle huishoudelijke ta
ken als buitenshuis. Samen maakten ze er het beste van en 
genoten ze van wat het leven voor hen beide te bieden had. 
D,iarnaast deed hij heel veel vrijwilligerswerk voor de kerk 
in allerlei functies en voor verenigingen zoals hij dat maar 
kon. Jan was iemand die altijd heel nadrukkelijk aanwezig 
was en een duidelijk eigen mening had waar hij moeilijk van 
af te brengen was. Hij was een doori.ener en wat hij vroeg 
moest gebeuren anders deed hij hel zelf. Zo was hij wat on
gedurig bezig en verwachne dat ook van anderen. Hi.i hield 
van tuinieren en van alles wat groeide en bloeide. A llc bloe
men en planten kregen van hem een eigen Mam. Hij leefde 
mee met het wel en wee van anderen en voelde z ich aller
eerst thuis bij het oude vertrouwde. Jan stond als een f!Clovig 
mens in het leven en heeft ook zo invulling gegeven aan zijn 
leven. Moge zijn leven nu zijn voltooid in een eeuwig Leven 
waar hij voor altijd ten diepste gelukkig mag zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij het 
afscheid van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa 
zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank. 
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