
Als hel /icllaa11111iet meer wil 
c11 lu1 lnw wordt een lijden 

kun mm dankbaar : ijn 
dal (iod hel kom/ benijden. 

In dankb3rc en bliJ'cndc herinnering aan 

Niko Wilhelm Even 
Niko 

wt!<luwnaar van 
1 rudy Even-Kokkeler i· 12-02-1979 

Bij werd op l 0 juli l 946 in Epe geboren. 
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken is hij 

op 14 februari :!008 overleden in Mt!<lisch 
Spectrum 1 w cntc te Enschede. 

:-Ja de bcslotl'll plechtigheid zal hij gecremeerd 
worden in u~elo. 

Tot zijn 14"" heeft hij samen met zijn moeder in 
Epe gewoond \\aar hij opgroeide met zijn 2 neven. 
L:rnst en Bernard. 7.iJn mot!<ler trouwde met Johan 
Even, waarna /e samen naar de Arendstraat 60 te 
Losser zijn verhuisd. 
Toen hij werkzaam was als rij-instructeur 
ontmoette hij l rudy Kokkclcr, waarmee hij 
trouwde en 2 kinderen kreeg. Nicole en Peter. 
Geheel omernachts is Trudy. na de geboorte van 
Peter. op 12 februan 1979 overleden. 
Hierdoor bleef hij achter met 2 kleine kinderen. 

In dezelfäe periode begon zijn gezondheid hem in 
de steek te laten en werd hij arbeidsongeschikt. 
Een aantal jaren later ontmoette hij Ans, waarmee 
hij 15 jaar aan de Oldenzaalsestraat 68 heeft 
samengewoond. 
VanY.cge zijn ge70ndheid heen hij de laatste jaren 
in een aanleum\Oning aan de Burgemeester 
Eekhoutstraat 15 gewoond. 
In deze periode begon Lijn lichamelijke conditie af 
te nemen. 
Vanaf augustus 2007 moest hij regelmatig worden 
opgenomen door zijn ziekte. Door zijn zéér sterke 
vechtlust wist hij hier altijd overheen te komen. 
De laatste 2 \\eken \an /ijn lc,cn was zijn 
vechtlust niet meer genoeg om zijn levensstrijd te 
O\erwinnen. Zijn grote wens wa~ om de geboorte 
van 7ijn kleinkinderen nog mee te mogen maken. 
Deze wens is 's morgen' op 14 februari in 
vervulling gegaan. \\aama hij dct:clfde dag. in de 
middag. \Tedig is ingeslapen. 

Hierbij bedanken wij één ieder voor de 
belangstel ling en medeleven na het overlijden van 
onze vader. schoonvader en opa. 

Nicole en Mak:olm 
Eh-a. Amber en Jasmijn 
Peter en Janine 


