
Na bijna 49 gelukkige huwelijksja
ren laat hij zijn vrouw D1ny achter. 
Hij weet dat er heel veel warmte en 
genegenheid om haar heen is. 
Misschien ging hij daarom vol over
gave naar het ziekenhuis. 
Samen leven wij verder, blij dat wij 
zolang van hem mochten genieten. 
De kleinkinderen zullen hun opa 
missen ; zij zullen hem nooit vergeten. 

In onze gedachten leeft hij voort. 

Diny Bcckor-Völkl:lr 

Kinderen en klemkinderer. 

Enschede, 22 november 1990 

Hij, die wij hebben liefgehad is niet 
meer waar hij was, maar hij is altijd 
en overal waar wij zijn. -



Ter herinnering aan 

KAREL BECKER 
echtgenoot van 
DINY VÖLKER, 

geboren te Enschede, op 4 november 

1912. 

Na het ontvangen van het Sakrament 
der zieken is hij overleden op 

18 november 1990 te Enschede. 

t 
Na een kortstondige ziekte van 

KAREL BECKER moeten wij vandaag 
afscheid van hem nemen. 

Het is nog maar kort geleden dat wij 
met z"n allen zijn 78e verjaardag 
vierden. - In oktober hadden we onze 
familie-reunie in Hilversum. 

De vele foto's die toen zijn gemaakt 
blijven voor ons een dierbare herin
nering aan een man, vader, schoon
vader en opa, die altijd heel duidelijk 
aanwezig was; die genoot van de 
hechte familieband en van de gezel
ligheid die hij keeg van zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. 

Hij heeft een arbeidzaam leven ge
had. - Gestart met een reclamebureau, 
dat na de oorlog verwisseld werd voor 
het zakenleven. - Samen met zijn drie 
broers werd de zaak uitgebreid. 
Steeds werden nieuwe bronnen aan
geboord, nieuwe uitdagingen aan
gegaan. 

Dat, wat lang geleden, door zijn 
vader gestart was, wordt nu door de 
derde generatie voortgezet. 
Op 60- jarige leeftijd trok hij zich, mede 
om gezondheidsredenen terug uit het 
zakenleven. 

De eerste jaren daarna werden 
overschaduwd door de ziekte en het 
sterven van Elzeberth. Toch heeft hij 
de kracht gekregen om de draad van 
het leven weer te vinden. 
Zijn creativiteit kon hij kwijt in de 
schilderkunst. 
Nu, na zijn overlijden, blijft hij voort
leven in zijn vele kunstwerken die In 
Enschede en Hilversum hangen. 
Hij heeft genoten van de vele buiten
landse reizen, die de afgelopen tien
tallen jaren gemaakt zijn. 
Aan de laatste plannen is hij niet 
meer toegekomen. 

z.o.z. 


