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Lijden met een lach en een traan; 

woorden soms moeilijk te verstaan, 
je hebt het als een 

moedig mens gedaan. 
Wie weet wat jij hebt doorstaan? 
Al je liefde heb je ons gegeven; 

met die herinnering 
zullen we verder leven. 

Els Rekers - Oude Hengel 

* 31 mei 1959 t 15 maart 2008 

Op 19 maart werd haar lichaam ten ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Els werd geboren op 31 mei 1959 op de 
Huneborg, als jongste van een hecht gezin. In 
haar jeugd was ze erg actief bij alle activiteiten 
van de KPJ in Tilligte, het klootschieten en de 
dansmarietjes. 
Op haar 17e ontmoette ze Jos bij café Arends 
in Lattrop. Het tikje van haar op de schouder 

van Jos, een week na hun eerste ontmoe
ting, was het begin van een mooie relatie. Op 
10 juli 1980 trouwden ze. Samen kregen ze drie 
kinderen: Sabrine, Wenroy en Leander. 
Haar grote passie was kinderen. Naast het 
feit dat ze er altijd was voor haar eigen 
kinderen, stond ze ook meteen klaar als er op 
basisschool De Veldkamp hulp nodig was. Ook 
haar werk bij Humpie Dumpie en het contact 
met de buurtkinderen waren erg belangrijk voor 
haar. Toen zich de mogelijkheid voordeed om 
de coördinatie van de Tussenschoolse Opvang 
voor de Alexanderschool , De Zevenster en 
De Veldkamp te doen, greep ze die met beide 
handen aan. 
Er was een nieuwe fase in haar leven begonnen 
samen met Jos. Ze had nog zoveel plannen 
voor een mooie toekomst. Helaas was dit niet 
voor haar weggelegd. 
Els, 
Je blijft voor altijd in ons hart en we zullen je 
herinneren als die fantastische vrouw en die 
unieke moeder .. .. .. .. ... ... . 

Wij danken u hartelijk voor uw getoonde 
medeleven. 

Jos 
Sabrine & Mark 
Wenroy & Loes 
Leander 


