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Dankbare gedachtenis aan 

THEODORUS BECKER 

echtgenoot van 

To van 't Klooster 

Hij werd geboren te Amsterdam op 
24 juni 1916 en is, na gesterkt te zijn 
door de Sacramenten der Zieken, 
vredig in de Heer ontslapen in het 
Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogen
bosch op 9 september 1991. 
Na de plechtige Uitvaartdienst in de 
Capucijnenkerk op 12 september 
d.a.v. werd zijn lichaam gecremeerd 
in het crematorium "Maaslanden" 
te Vlijmen. 

Theo was in een goed huwelijk ver
bonden met zijn vrouw, zij waren 
altijd samen thuis en onderweg en 
zo waren zij een grote steun voor 
elkaar. · 
Samen met zijn drie broers was hij 
zeer aktief in het zakenleven; eerst 
in Enschede en de laatste 40 jaren in 
's-Hertogenbosch. 

Hij was eenvoudig van hart, had een 
opgeruimd karakter, hielp graag 
anderen en stelde weinig eisen 
aan zichzelf. 
Toen hij ruim 60 jaar was, droeg hij 
zijn zaak over aan zijn dochter 
Marianne en haar man Jan en bleef 
hen met raad en daad bijstaan, 
terwijl hij zichzelf uit de zaak terug
trok. Ook voor zijn kleinkinderen 
was hij een meelevende opa. 
Het laatste half jaar van zijn leven 
was niet gemakkelijk voor hem, maar 
hij vocht voor zijn leven en daarbij 
vond hij een onmisbare steun bij zijn 
vrouw en bij Marianne en Jan. 
De laatste drie weken van zijn leven 
moesten zij hem overdragen aan de 
liefdevolle zorgen van anderen in het 
Groot Ziekengasthuis. 
Nu mogen wij vertrouvvvol bidden 
dat hij na zijn strijd, de eeuwige 
rust en vrede mag vinden bij God, 
Die hij trouw heeft willen dienen 
op aarde. 

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, 
wees voor hem en voor ons 

een voorspraak! 

Voor uw medeleven bij het overlijden 
·en de Uitvaart betoond, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Namens allen: 
To Becker - van 't Klooster 


