
Dankbaar gedenken wij 

Jan Plechelmus Rake 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 23 september 
1933. Plotseling is hij op 29 oktober 1994 te 
Oldenzaal overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 2 novem
ber 1994 en hem daarna begeleid naar het 
crematorium in Usselo. 

Jan heeft een bewogen leven achter zich. Al zijn 
61 levensjaren is hij alleen gebleven, maar dat 
sluit niet uit dat zijn wensen en verlangens 
misschien anders geweest zijn. Want ongetwij
feld heeft hij zich van tijd tot lijd eenzaam en 
verlaten gevoeld, hoewel hij wist dat hij bij zijn 
zus en zwager altijd terecht kon en welkom was, 
waar hij ook gebruik van heeft gemaakt. 
Afle1d1ng vond Jan in de sport, want op de 
televisie ontging hem geen enkele wedstnjd, 
want hij wist precies wat er op dat gebied 
geboden werd. 
Als werk had hij gekozen voor het inklaren bij de 
PTI waar hij een goede werkkracht was en ook 
door anderen gewaardeerd werd. Na het over
lijden van zijn ouders bleef Jan alleen achter 
aan de Sparstraat en brak voor hem een moei-

lijke periode aan 1n z11n 1even. Jan zocht een 
oplossing in waar het niet te vinden is. Wij 
bewonderen hem zeer om het feit dat hij zich 
zelf uit het dal van die moeilijke tijd omhoog wist 
te werken en er weer helemaal bovenop kwam. 
Ongeveer 17 jaar heeft hij toen in Enschede 
gewoond. Het laatste half jaar had hij kennis 
aan Truus, bij wie hij de weekenden doorbracht 
en daar steeds weervertieugd naar uitzag. Ook 
Truus zal Jan heel erg missen en verder leven 
met dankbare herinneringen aan hem. 
Wij nemen van Jan afscheid als van iemand die 
je mag noemen "een goeie kerel" met belang
stelling en aandacht voor anderen, vooral bij 
ziekte en dergelijke. 
Jan, bedankt voor alles. We blijven je bewonde
ren en rust nu welverdiend in vrede bij God, die 
jouw het leven gaf met een eigen opdracht en je 
nu welkom thuis heeft geheten. 

1{pst in 1trtát. 

Voor de vele blijken van belangstelling onder
vonden na het plotseling overlijden van Jan, 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Familie Rake 
Truus 


