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Ter herinnering aan 

Philip Carl Jozef Becker 

echtgenoot van 
Hermina Johanna Josephina Scholten 

Geboren op 13 augustus 1930 te Zwolle 
Overleden op 3 maart 1996 te Enschede 

Hij was een lieve man, die ruim 34 jaar lief en 
leed gedeeld heeft met z'n vrouw Minie. 
Samen kregen ze drie kmderen waarvoor hij 
veelliefde koesterde. Philip heeft zijn hele le
ven hard gewerkt voor zijn gezm. Zijn leven 
stond in het teken van de eenvoud; van klei
ne dingen kon hij erg gen1eten. 

Door de oorlog was hij gedwongen om al 
snel een beroep te kiezen. Hij trad in de voet
sporen van zijn vader en ging het koksvak in. 
Op 16-jarige leeftijd koos Philip voor de oplei
ding van banketbakker. 
Na enkele omzwervingen kwam hij in 1953 
weer in Zwolle, waar hij Minie leerde kennen. 
In 1962 trouwden zij, waarop zij 1n 1969 naar 
Enschede verhuisden, waar hij bij Avion 
werkte. 

Gedurende de twaalf jaren dat hij hier werk
te, werd hij een graag geziene persoonlijk
heid. 
Hierna werkte hij met veel plezier tot aan zijn 
VUT bij het Parkhotel. 
Door het harde horecaleven kon hiJ pas na 
deze periode van zijn leven meer tijd aan zijn 
gezin besteden. 

Hij was een zorgzame vader die gekenmerkt 
werd door een goed gevoel voor humor, lief
de voor de natuur en een voorkeur voor1ek
ker eten. 
Tot aan zijn dood werd hij gedreven door zijn 
creativiteit dat tot uiting kwam in aquarellen 
en boetseren. 

Philip laat bij iedereen die hem gekend heeft 
een grote leegte achter. Zijn dood kwam plot
seling en ongelegen. Nu zijn wij verdrietig 
maar in gedachten zal hij altijd bij ons blijven. 

Wij willen u bedanken voor uw medeleven, 
zorg en belangstelling na het overlijden van 
Philip. 

Minîe Becker- Scholten 
en de kinderen 


