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echtgenoot van 

Yoland J .G . Lockefcer 

Frit-. werd gehorcn op 16 juli 1939 in ,\lmclo. 
'\a een slopende 11cktc. maar gc,terkt door het 
H. Sacrament der Zieken. j, hij op 15 maart 2001 
thui,. in bijLijn \an LIJD geLin ge,tonen. 
We hebben afscheid 'an !=ri1' genomen tijden' de 
viering in 1ijn parochiekerk. de H. Drieëenheid te 
Oldt:nzaal \\aarna wc hem begelt:id hebben naar 
het crematorium h:: Almelo. 

Frih \\as een echte doener. Hij was er altijd voor 
iedereen met raad en daad. nog 1ovccl te doen. 
nog 70\'eel Ie geven. 
Ilij leefde volgens Lijn waarden en normen. met 
up zijn tijd een Lekere rechtlijnigheid. waardoor 
je altijd wist wat je aan hem had. Hij genoot van 
1ijn werk ah leraar. ook omdat dat hem de vrije 
tijd gaf die hij nodig had \OOr ons. 1ijn gezin. \OUr 
vrienden. voor 't ldusscn. voor 1ijn tuin en \Oor de 
vakanties. 

Zijn \Tienden. het hechte gezin en de intense lu:fdc 
van Yoland. voor \\'Îe hij een rots in de branding 
was. waren voor hem een grote \leun. Frits \\a' 
moedig en bezat veel door Lctting" errnogcn. 
Hij had lef. maar bescheidt:nheid sierde hem tot 
op het laatst. 
Pa had de gave;: iederet:n H!rtrouwen te geven dat 
het altijd de moeite waard was om dingen uit te 
proberen. het maakte niet uit of het een keertje 
misging. Voor alle' vond hij wel "eer een oplos
sing. als het nodig was. Zijn gouden h::wden 
gebruikte hij grnag. 
Pa hield van de natuur. Lijn tuin en mocsmin. 
wandelen mei de hond. ~anit:n lekker buiten zijn. 
Hij genoot 'an de lente. 'an de opkomende 
bloemen en de eerste prille 1onncstralen . Aan on' 
heeft hij altijd veel tijd willen en kunnt:n beste
den. waardoor pa voor on' e::en 'labiele factor wn' 
waarop we altijd terug kundt:n \allen. 

We zullen je ongelooflijk mi' sen. pa! 

Aan zijn leven rnn doen. klu,,e;:n en rci1cn. een 
leven mei nog veel om11tgevot:rde idcci::n is nu. veel 
te Hoeg. een einde gekomen . .\!laar 1ijn fijne 
herinnering nemen \\ij mee in ons 'crderc leven. 

Voor al het meeleven tijden> dt: 1iek1c en na hel 
overlijden van mijn man. onle pa. 1ijn wc ieder
een erg dankbaar. 

Yoland S1.:h1phoN 
Jurgen & Karin 
Christt:I. Ern in 


