
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
In dankbare herinnering aan 

HENK ANKONÉ 

echtgenoot van 

Marietje Siemerink 

Hij werd geboren op 11 januari 1922 te 
Oldenzaal. Gesterkt door het H. Sacra
ment der Zieken is hij op 19 juli 1989 
overleden in het ziekenhuis in Oldenzaal , 
te midden van zijn gezin . Biddend hebben 
wij op 24 juli afscheid van hem genomen 
in de St. Antoniuskerk in Oldenzaal. 

Henk is te vroeg van ons heengegaan. 
We hadden hem nog zo graag langer in 
ons midden gehad. Maar hoezeer zijn 
dood ons ook verdrietig stemt, wij zijn 
ook heel dankbaar voor wat hij tijdens zijn 
leven voor ons heeft gedaan en betekend. 
Hij was de spil van zijn gezin, die op de 
manier die hem zo eigen was (nauwgezet 
en consequent) alles regelde voor zijn 
vrouw en kinderen. Ook nadat de kinderen 
het ouderlijk huis hadden verlaten, klop
ten ze nooit tevergeefs bij hem aan en 
stond hij altijd klaar met raad en daad. 
Zijn zorg , toewijding en warme belang
stelling zullen we nooit vergeten. 

Ook de kleinkinderen namen een heel 
bijzondere plaats in in zijn hart. In de 
omgang met hen kon hij alle zorgen van 
zich afzetten. Dat beeld van gro-otvader, 
spontaan spelend en fietsend met zijn 
kleinkinderen , is voor ons een onuitwis
bare en dierbare herinnering. 
Ook anderen konden altijd bij hem te
recht . Vooral in zijn actieve jaren deden 
familieleden , collega's en "zijn" voetbal
vereniging Oldenzaal nimmer een ver
geefs beroep op zijn hulp en inzet. 
Helaas weerhield zijn ziekte hem er de 
laatste ti jd van om samen met zijn vrouw 
volop van zijn welverdiende pensioen te 
genieten. Toch heeft hij zijn ziekte moedig 
gedragen. Wij blijven met liefde, dank
baarheid en respect aan hem denken. 
Henk, rust in vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte 
en uw deelneming na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa, danken 
wij u hartelijk. 

M. Ankoné-Siemerink 

Kinderen en kleinkinderen 


