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Een MOEDER zoals men zich een moeder 

wenst. 
Niets voor zichzelf vragend, 

maar altijd een steun en toeverlaat voor 
iedereen. 

Dankbaar gedenken wij 

Geertruida Maria Nijkrake-Ridderhof 

Zij werd op 5 juni 1914 geboren te Enschede, 
op 26 augustus 1944 trad zij in het huwelijk met 

Jan Nljkrake 

Opgroeiend in een gezin met 12 kinderen heeft 
zi1 samen met haar moeder de zorg voor haar 
broers en zussen op zich genomen. 
Ze heeft altijd voor iedereen klaar gestaan. Je 
kon altijd biJ haar terecht, ongeacht waarvoor, 
zij had altijd een oplossing, het woord "onmo
gelijk" kende ze niet. 

Ze leerde vader kennen en vond hem wel aar
dig. "Alleen dat rode haar, als dat nou iets don
kerder was", kon ze altijd stralend zeggen. 
Toch is ze met hem getrouwd en zijn ze samen 
het toonbeeld van het ideale huwelijk geweest. 
Intens gelukkig en vooral tevreden mef hetgene 
wat ze hadden. 
De naaimachine was haar lust en haar leven, 
die altijd klaar stond voor gebruik. 
Met haar gouden handen kon ze de mooiste 
dingen maken. 
Het geluk heeft een aantal jaren een schaduw 
gehad door het verlies van twee dochters op té 
Longe leeftijd. 
Dit verdriet kon ze niet verwerken, hierdoor ging 
haar geestelijke gesteldheid achteruit. 
De verzorging voor vader ging niet meer. 
Samen zijn zij naar het verpleeghuis " De 
Cromhoff" gegaan. Het verblijf daar fleeft ze niet 
meer zo bewust meegemaakt. Het overlijden 
van vader is aan haar voorbij gegaan, ondanks 
dat ze erbij was. 
Het laatste jaar ging ze steeds meer achteruit 
en het geestelijke contact met haar was er niet 
meer. Gelukkig Is ze rustig ingeslapen op 1 O 
januari 1997 te Enschede. 
we deden haar uitgeleide tijdens de 
Uitvaartdienst in de St. Josephkerk. We hebben 
haar te ruste gelegd op de Wester-~~graaf
plaats bij vader, zodat ze weer samen z11n. 

Wij danken allen hartelijk die met ons meeleef· 
den namens kinderen en kleinkinderen. 


