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Dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA BERNARDINA 
RECKERS 

weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES ANKONE 

Zij werd de 19e juni 1891 te Münster uit Ne
derlandse ouders geboren. De 30e januari 
1986 is zij op 94-jarige leeftijd overleden in 
het verzorgingstehuis "De Molenkamp" te Ol
denzaal. Na de uitvaartdienst in de kerk van 
de H. Antonius is haar lichaam op 3 februar i 
ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats 
te Oldenzaal. ... 
De overledene was een sterke en energieke 
vrouw met een groot doorzettingsvermogen. 
Zij was iemand die eerlijk voor haar mening 
uit durfde te komen en daarnaast ook gevoelig 
was voor vriendschap en hartelijkheid. Zij 
heeft in haar leven veel en hard gewerkt en al 
haar zorg ging uit naar haar man en haar drie 
zoons. Voor zichzelf had zij maar weinig no-

dig. Zij was trots op haar zoons en leefde mee 
met het wel en wee van hun gezinnen. De 
dood van een van haar zoons die als militair 
sneuvelde in Indonesië was 'n zware slag voor 
haar. In maart 1975 nam zij haar intrek in het 
verzorgingstehuis "De Molen kamp". Zij was 
toen lichamelijk en geestelijk nog zeer vitaal. 
Wel leed zij aan 'n ernstige vorm van rheuma. 
Maar zij was allesbehalve kleinzerig en bleef 
met taaie volharding haar dagelijkse wandelin
getjes maken in de gangen van "De Molen
kamp". De laatste maanden van haar leven 
heeft zij in haar kamer doorgebracht. Zij ont
ving daar een goede en liefdevolle verzorging 
en was een dankbare patiënt. Tenslotte was 
zij helemaal uitgeleefd en zo is zij in alle rust 
voorgoed ingeslapen. We houden aan haar een 
goede herinnering. Moge zij na haar lang en 
verdienstelijk leven nu · delen In de heerlijk
heid van haar verrezen Heer. Daar bidden we 
voor en daar vertrouwen we op . 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma zaggen wij u hartelijk dank. 

Familie Ankoné. 

Oldenzaal. 3 februari 1986. 




