


In dankbare herinnering aan 

Jan Dijkers 
echtgenoot van 

Henny van Benthem 

Hij werd op 21 juni 1932 in Tubbergen geboren. 
Na een kortstondig ziekbed overleed hij in het 

.-' ·ziekenhuis in Hengelo op 18 juli 1994. Na de 
uitvaart in de kerk van de Raphaël-Exodus
parochie, hebben we hem op 21 juli begraven 
op de r.k. begraafplaats in Hengelo. 

"Voor een boom is er hoop: 
zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten, 
maar een mens sterft en het is gedaan." 

(Job 14,7.10) 
Deze woorden van Job zijn ook een beetje onze 
woorden. Ze geven weer wat er in ons leeft; hoe 
we opeens staan voor het onherroepelijke van 
de dood. 
Je hebt gelukkig afscheid kunnen nemen; bent 
samen nog terug geweest op de plek waar het 
allemaal begon. Er zijn vele mooie herinnerin
gen aan een fijne echtgenoot, een goede vader, 
een enthousiaste opa. 

Jan was een man die moeilijk 'nee' kon zeggen; 
altijd bedrijvig in de weer: een werkzaam mens. 
Hij had "gouden handen"; kon ontzettend veel. 
Je hoefde maar iets te zeggen en hij was er om 
te helpen. 
Jan kon genieten van het goede van het leven; 
keek heel rustig tegen de dingen aan; er moest 
heel wat gebeuren voordat hij echt kwaad werd. 
Hij zocht en gaf ruimte; had de nuchterheid van 
de echte Twentenaar. Jan was geen mens voor 
een lange lijdensweg. Voor hem is het beter zó, 
maar voor ons die achterblijven was het verhaal 
nog lang niet af. 
"Wie goal naar hoes", sprak hij. 
Jan is nu thuis, voorgoed. Zijn reizen en fiets
tochten hier zijn voorbij. Hij is thuis bij zijn God 
en Herder. Van daaruit heeft Jan geleefd; niet 
van vrome woorden, maar als een mens van 
werken en doen. En die talenten blijven niet 
onbeloond. Het goede van zijn leven dragen we 
met ons mee. Zo houden we zijn gedachtenis in 
ere, totdat we elkaar terug zullen zien; thuis bij 
God. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, zeggen wij u hartelijk dank. 


