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Dankbaar denken we terug aan 

Hendrika Caecilia Nijkrake 

Geboren te Deurningen 22 november 1915. 
Overleden te Hengelo 18 oktober 1999. 

We hebben op 22 oktober afscheid van 
haar genomen tijdens de Eucharistieviering in 
de St. Lambertusbasiliek te Hengelo, waarna 
de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden 

in het crematorium "Enschede" te Usselo. 

Tante Riek groeide op in de landelijke omgeving 
van Deurningen in het hart van Twente. 
Temidden van haar zusters en broers zocht ze 
zich een weg in het leven. 
Na de mulo koos ze voor een opleiding aan de 
kweekschool in Koningsbosch. Dat haar hart 
elders lag bleek toen ze - na een aantal jaren 
gewerkt te hebben in de boekhandel - koos voor 

de verpleging. Daar heeft Tante Riek haar glo
riejaren beleefd: eerst als wijkzuster en later als 
leidster-docente van de kraamzorg. Met haar 
kever reed ze door het Twentse land om het 
geluk van nieuw leven te delen met aanstaande 
ouders. Tante Riek hield veel van kinderen. Dat 
kwam ook tot uitdrukking in de wijze waarop ze 
zich betrokken voelde bij het wel en wee van 
haar opgroeiende neefjes en nichtjes. 
Het verlies van een aantal goede vriendinnen 
viel in de tijd samen met de voortijdige beêindi
ging van haar dienstverband bij het Wit Gele 
Kruis. Voor Tante Riek brak een zeer moeilijke 
tijd aan, waarin gevoelens van eenzaamheid en 
verdriet de böventoon voerden. 
Zeker, Tante Riek was een doorzetter en een 
vechter. Ze bouwde aan een nieuw bestaan in 
haar flat aan de Beatrixstraat en later in haar 
woning aan de Emmaweg. Ze genoot van de 
contacten met oud-collega's en nieuwe vrien
den; neven en nichten kregen met hun opgroei
ende kinderen een warm onthaal. 
De fysieke ongemakken van haar ouderdom 
domineerden de laatste jaren van haar leven. 
Tante Riek had er moeite mee te moeten accep
teren dat ze afhankelijk werd van de hulp van 
anderen. De liefdevolle verzorging van de ver
plegenden ten spijt, verloor Tante Riek meer en 
meer haar levensvreugde. Dat zij uiteindelijk 
zonder al te veel pijn het leven heeft verlaten, is 
haar wens geweest. 

Zij ruste in vrede. 


