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Dankbaar gedenken v1ij mijn lieve zwager 
en onze lieve oom 

JAN PIERIK 

Geheel onverwacht overleed Jan op 15 augustus 1995. 
na gesterkt te zijn met het H. Oliesel op 73-jarige leef
tijd. Zijn leven en sterven hebben we herdacht tijdens 
de Uitvaartviering op vrijdag 18 augustus 1995 in de 
parochiekerk van 0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Bentelo, waarna we hem te ruste hebben gelegd op 
het R. K. kerkhof. 

Jan Pierik was een vriendelijk en levenslustig man. die 
zijn handicaps niet als een tekort opnam. Hij voelde 
zich evenveel waard als anderen en was blij als er be
zoek kwam. Heel gelukkig was hij, als men iets voor 
hem mee bracht. hoe klein het ook was. 
Van Jan hebben de kinderen geleerd, dat kleine dingen 
in het leven van grote waarde zijn; dat het daarom gaat. 
Vrijwel zijn hele leven heeft hij doorgebracht op de 
boerderij aan de Eschweg. Daar voelde hij zich thuis, 
dat was de plek waar hij trots op ging en hij vertelde 
dat aan ieder die het wilde horen. 
In 1949 kwam schoonzus Rika op de boerderij, nadat 
ze was getrouwd met Johan. de broer van Jan. Jan en 
Rika konden heel goed overweg met elkaar en Rika 
verzorgde Jan uitstekend. Jan was onderdeel van het 
gezin. deelde overal in mee, hoorde er helemaal bij. Hij 

genoot met volle teugen van de kinderen, later ook de 
kleinkinderen en zij van Jan. Ook zij accepteerden Jan 
met liefde. 
Samen hebben ze veel fi jne en goede momenten 
beleefd. Jan werkte mee op de boerderij, waar hij veel 
leerde van zijn vader Hendrik. Hij was overal van harte 
welkom, zowel in de buurt als in de familie. Hij leek 
nieuwsgierig als hij vroeg naar de dingen, die hij zag, 
maar hij moest het dan ook helemaal van zijn ogen heb
ben. Hij hield van uitgaan en feesten en paste zich ge
makkelijk aan. Ook toen hij enige jaren terug vijf maan
den opgenomen was in het ziekenhuis, hoorde je hem 
niet klagen. Ook toen Rika voor langere tijd in het zie
kenhuis was opgenomen, nam Jan het leven zoals het 
was en verliet zich volkomen op de kinderen, in wie hij 
alle vertrouwen had. 
De laatste maanden heeft Jan doorgebracht op 'de 
Losserhof'. Voor hem was daar zijn nieuwe thuis, hij 
had het er wonderwel naar zijn zin en jammer genoeg 
heeft hij daar maar kort van kunnen genieten. 
Het geloof en de kerk hebben een grote rol gespeeld in 
het leven van Jan en nu hij er plotsel ing niet meer is. 
vertrouwen wij erop, dat de Heer van alle leven hem 
opgenomen heeft in Zijn eeuwig geluk en dat hij 
beloond wordt voor het vele goede, aan ons allen ge
daan. 
Wij houden een dankbare herinnering aan hem en gelo
ven, dat zijn leven goed was. In ons leven zul len we 
hem missen. 

All en, die met ons hebben meegeleefd bij het plotse
ling overli jden van Jan, zeggen we oprecht dank. 

Familie Pierik 


