


Moegestreden maar voldaan 
ben ik van jullie heengegaan. 
Toch ben ik dankbaar, het was fijn 
dat ik zovele jaren 
in jullie midden mocht zijn. 

Een dankbare herinnering aan 
Annie Becker - Freriks 

Ze werd geboren te Ulft op 30 juni 1923 en 
overleed op 18 juli 2006 in haar vertrouwde 
omgeving. Zaterdag 22 juli hebben wij tijdens 
een eucharistieviering in de St. Antoniuskerk 
afscheid van haar genomen en haar lichaam te 
rusten gelegd op de parochiële begraafplaats 
aldaar. 

Met het overlijden van moeder is een einde 
gekomen aan een welbesteed leven. 

Na haar jeugd trouwde ze op I december 1951 
met Gert Becker, kregen samen drie kinderen en 
hadden een hecht gezin. Bijna 50 jaar hebben 
ze lief en leed mogen delen. 
Moeder verzorgde het huishouden en zorgde er 
voor dat ' t thuis altijd gezellig was. Ook was ze 
erg creatief, dat uitte zich in kleding maken. 
Op latere leeftijd ontdekte ze het plezier in 
schilderen en kaarten maken. 
Samen met vader heeft ze enorm genoten van 
de natuur. 

Moeder hield ervan om onder de mensen te 
zijn. Ze was gastvrij en je kon altijd bij haar 
aankloppen. Ook vond ze het leuk dat de kinde
ren en kleinkinderen haar geregeld bezochten. 

Twee jaar na de dood van vader openbaarde 
zich een ernstige ziekte. Door haar sterke 
geloof vond zij de kracht om hier tegen te 
vechten, wat zij ook tot het laatst heeft gedaan. 
Toen tenslotte haar laatste krachten waren 
uitgeput en zij haar einde voelde naderen, vroeg 
zij bewust om het Sacrament der Zieken. 
Hiermede gesterkt kon zij zich met een gerust 
hart overgeven aan God. 

Haar wens was om in haar vertrouwde om
geving te sterven. Dankzij de goede verzorging 
van personeel aanleunwoningen Debbeshoek 
en met hulp van de kinderen heeft moeder tot 
aan het overlijden in haar vertrouwde omgeving 
kunnen blijven. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van moeder en oma betuigen wij 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


