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We bewaren een fijne herinnering aan 

JOHAN HEINRICH LAMBERT NIJKRAKE 

die getrouwd was met 

Hermina Berendina Althanning o.g. 
Oude Hannink 

Hij werd 7 augustus 1913 in Oldenzaal ge
boren . Op zijn verjaardag in 1979 is hij 
thuis plotsel ing gestorven. Zi jn lichaam 
hebben we begraven op het kerkhof in 
Oldenzaal na de uitvaart in zijn paroch ie
kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming . 

Het leven van deze man werd sterk ge
tekend door zijn vrouw; zij gaf hem niet 
alleen liefde , maar ook geborgenheid en 
rust. Toen hij door bedrijfssluit ing ver
vroegd met pensioen ging, was hi j blij dat 
hij altijd samen was met haar. Toch heeft 
dat geluk niet lang geduurd , want na een 
jaar werd zij ziek en heeft hij pijnlijk moe
ten ervaren hoe hard het kan z ijn als 
iemand van wie je houdt, van je heengaat. 
Het maakte hem wat onrustig en gejaagd, 
en nooit heeft hij haar kunnen vergeten . 
Ook als hij op reis ging , nam hij haar in 
gedachten altijd mee. 
Hij vond het fijn dat zijn kinderen zich zo 
om hem bekommerden en hem vaak mee
namen, maar de leegte en eenzaamheid , 
die ontstaan was door de dood van zijn 
vrouw, konden zij niet opvullen. Hij was 
reëel en gelovig genoeg om het leven te 

aanvaarden zoals 't kwam: met zijn vreug
de maar ook met zijn verdriet. In dat ge
loof is llij ook een paar maand voor zijn 
dood naar Lourdes geweest, waar hij zo
veel geestelijke ri jkdom vond , dat hij er 
het komende jaar met zijn dochters en 
schoondochter wilde terugkeren. 
Dat mocht niet zo zijn. Want na een fi jne 
vakantie met zijn kinderen in Italië is hij 
op zijn verjaardag thuis plotseling gestor
ven, nadat hij 'smorgens eerst naar het 
graf van zijn vrouw was geweest en des 
middags lekker gegeten had bij zijn doch
ter en sc hoonzoon . Zijn kleinkinderen, die 
hem thuis wilden gaan feliciteren, troffen 
hem daar dood aan. 
God , moge deze man rust gevonden heb
ben bij zijn vrouw en bi j U in het hemels 
Vaderhu is. Schenk hem vrede, vreugde en 
rust voor altijd. Amen. 

Voor de blijken van meeleven, ondervon
den bij het sterven van onze lieve vader 
en opa, zijn wij u erg dankbaar. 

Zijn kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , augustus 1979 
p.a. Postweg 23 


