


Gedenken wij dankbaar 

Anton Vrijkotte 

echtgenoot van Annie Segerink 

Hij werd geboren op 21 november 1919 in 
de gemeente Losser. Na een kortstondige 
ziekte is hij nog vrij onverwachts overle
den op 18 augustus 1992 in het zieken
huis te Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van hem genomen 
tijdens een Eucharistieviering in zijn paro
chiekerk, de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, 
waarna we hem begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof. 

' Leven is waar maken, dat de aarde een 
hemel zou kunnen zijn voor de ander.' 
Misschien dat we Antons' levensinstelling 
zó zouden kunnen samenvatten. 
Er zijn voor de ander. Voor zijn vrouw en 
voor zijn kinderen en zeker ook voor zijn 
kleinkinderen, want daar was hij trots op. 
Anton is een harde werker geweest. 
In zijn gezin, samen met Annie èn in de 
maatschappij. 43 Jaren werkte hij bij Stork 
in Hengelo. Dagelijks op en neer, zomer 
en winter, in de oorlog en de nog vele 
jaren daarna. 

Hij hield van de natuur, Gods schepping. 
Niet voor niets was hij graag in zijn caravan 
op de camping in het Duitse Uelsen. 
Door zijn vrolijke aard en zijn hobby om 
fietsen te repareren werd hij een populaire 
figuur. 
Hij hield er van om mensen wat voor de 
gek te houden. 
Om direct daarna alles in ere te herstellen 
en klaar te staan om te helpen. als men 
daarom vroeg. 
Zó beleefde hij ook zijn gelovig-zijn. 
Hij was een trouwe bezoeker van de kerk 
en het Sacrament van de Zieken zal hem, 
misschien onbewust, goed gedaan hebben. 
Wij weten, dat hij nu gelukkig is bij God. 
Anton was een liefhebber van mooie klok
ken en voor hem zullen de hemelse klokken 
menigmaal geluid hebben. 
Hij blijft in onze herinnering, in onze le
vensmoed om door te gaan en in de blijheid 
van zijn kleinkinderen. 

Voor uw meeleven bij de ziekte, het over
lijden en de uitvaart van mijn man, onze 
vader en opa zijn we U erg dankbaar. 

Annie Vrijkotte-Segerink 
kinderen en kleinkinderen 




