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Als dankbare herinnering aan 

JANEK KRZYZANOWSKI 
echtgenoot van SINY NIEVELD 

Hij werd geboren op 24 januari 1915 
te Krasne (Polen). 

Na het ontvangen van het Sacrament der Z ieken 
overleed hij op 13 maart 1984 te Almelo. 

De gezongen uitvaart vond plaats op 16 maart, 
waarna de crematieplechtigheid te Usselo 

volgde 

Het leven van lanek had Iets van tasten en 
zoeken, van vechten voor vrijheid en opkomen 
voor mensen die nog steeds In onvrijheid leven. 

Tot tweemaal toe heeft hij een oorlog met alle 
ontbering en ellende aan de lijve ondervonden. 
H1J werd zelfs gedwongen tot gevangenschap. 
Grote angst, onzekerheid en verzet roep dit bij 
hem op 

Na vele omzwervingen door Europa en Zuid 
Afrika mocht hij dan eindelijk 1n hel westen 
ervaren wat vrijheid voor hem betekende. 

Ook al woonde Janek in Nederland toch bleef 
hij In hart en nieren een Pool , die de Poolse 
gewoontes en tradities In ere hie ld. 

Bijzonder trouw was hij aan al z!Jn Poolse fam•· 
loeleden en kennissen Met hun ief en leed 
leefde hlJ intens mee. Nauwkeurig bleef hij de 

politieke en maatschappelijke ontwikkeling van 
zijn volk volgen. Met daadwerkeOjke hulp en 
steun zette hij zich in om hun leven wat te 
veraangenamen en om hun zorgen wat te ver· 
kleinen . 

Het meest hield Janek van zijn vrouw, kinderen 
en k leinkinderen. Zijn allerbeste krachten van 
zorg. liefde en toewijding heeft hij aan hen 
gegeven. 

Heel zijn leven 11 getekend gebleven door zijn 
diep geloof Vanuit het besef, dat God ook een 
hem het leven had gegeven om het met anderen 
te delen, heeft hij gewerkt. Als anderen het 
goed hadden en geholpen waren. was hij geluk· 
kog, desnoods leverde hij wat on, van zijn eigen 
wensen. 

Heel zijn leven heeft hij een bijzondere ver· 
erlng en waardering gehad voor de zwarte ma· 
donna van Czetstochowa. 

Moge hij nu zijn dichtbij God In Zijn heerlijk· 
heid, omringd door Zijn 1efde en verlost ven 
elle pijn moeite en zorgen 

B0 God zal h•J opnieuw geborgenhe10. vrede 
en vrijheid vinden, went al het oude 1s bij Hem 
voorbij. 

Beste vrouw, kinderen en kle inkinderen, be· 
dankt voor jullie liefde. zorgen en toewijding 
Moge het goede uit mijn leven een plaats vin· 
<!en in jullie hart. 

Vaarwel , Tot bij God m1Jn en ook Jullie toe· 
komst 


