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In dankbare herinnering aan 

Antonius Leonardus Ankoné 

sinds 27 november 1946 echtgenoot van 
Annie Berendine Schepers 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 22 mei 1922 en 
overleed 14 maart 1998, vrij onverwacht in 'Zieken
zorg' te Enschede. 
We hadden hem 18 maart voor het laatst bij ons 
tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem te 
ruste hebben gelegd op het parochieel kerkhof 
aldaar. 
Een beminnelijk, blij, optimistisch en humoristisch 
medemens, maar vooral een lieve man en zorg
zame vader en opa is ons voorgegaan naar een 
nieuw leven bij God, die Toon in zijn leven hier 
altijd zo trouw en gelovig gediend heeft. 
Daarom zal hij gemist worden. Het meest wordt dit 
gevoeld bij zijn vrouw Annie. Hij was een goeie en 
gezellige man, die niet kwaad kon worden en 
wanneer dit eens gebeurde, het direct weer goed 
wilde maken. Lief en leed werden in hun huis aan 
de Beatrixstraat samen gedeeld en in zijn ziekte 
van de laatste paar jaar, werd hij met veel zorg 
omgeven. 
Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. 

Hij kon zo genieten als het hun goed ging en 
volgde in alles nauwlettend hun levensweg. Steeds 
was hij attent bij verjaardagen, die als echte 
familiefeesten werden gevierd. 
Toon was altijd behulpzaam in de buurt en overal 
waar mensen een beroep op hem deden. Hoeveel • 
kerstgroepen en heiligenbeelden heeft hij, toen hij 
voor achttien jaar geleden in de VUT kwam, niet 
gerepareerd en geschilderd? 
Het Rode Kruis en de E.H.B.O. zullen hem dank
baar gedenken evenals bij het Gemeenschaps
werk, waar hij in het vroegere Vledderhoes zoveel 
vrijwilligerswerk heeft gedaan. 
Toon Ankoné zal ook gemist worden in de pa
rochiegemeenschap. Overtuigd gelovig heeft hij in 
het leven gestaan en de waarheid was hem lief. 
Kerstmis was voor hem het familiefeest bij uitstek. 
Daarom mogen wij vertrouwen dat God hem nu 
thuis gehaald heeft en daar in de hemel in liefde 
áan ons zal blijven denken. 

Rust in vrede en dank voor jouw leven temidden 
van ons. 

Wij danken u allen hartelijk en uw gebed na het 
overlijden van mijn geliefde man, onze zorg?3me 
vader en opa 

Fam. Ankoné-Schepers 


