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Dankbare herinnering aan 

HERMAN KRAKERS 
echtgenoot van TINE OFFENBERG 

HU werd geboren op 11 maart 1909 te Hengelo Ov. 
Na een intens leven is hij op 2 september 1983 
plotseling in zijn ouderlijk huis aan de Oude Post
weg overleden. Na een plechtige uitvaartdienst in 

de 0. l. Vrouwekerk te Hengelo hebben wij op 
6 september zijn lichaam te ruste gelegd op het 

r. k. kerkhof aldaar. 

"Een Intens leven" dat kunnen we met recht zeg
gen van het leven van vader. 
Een groot deel van z'n leven heeft hij gegeven aan 
moeder, ons, zijn kinderen en kleinkinderen. 
Samen met moeder deelde hij lief en leed en met 
haar heeft hij gezorgd voor ons gezin en het ge
maakt tot wat het nu geworden is. Daar was hij 
trots op tot op het laatste moment. 
Door zijn sterke persoonlijkheid was hij niet weg te 
denken uit zijn vertrouwde omgeving; hij was niet 
alleen een vader voor ons, maar ook voor velen in 
de familie Krakers. 
Als laatste Krakers van zijn generatie was hij de 
nestor van de familie. 
Vader was een overtuigd gelovig man, hij vond God 
In de kerk, waar hij trouw elke zondag met moeder 
de Hoogmis bijwoonde. 

Hard werkend en met grote Inzet heeft vader de 
zaak weten op te bouwen, waarbij hij de moeilijk
heden niet schroomde. Zijn eerlijkheid en gevoel 
voor rechtvaardigheid hebben hem veel doen be
reiken en liepen altijd parallel met hetgeen hij deed. 
Ondanks dat hij afstand genomen had van de zaak, 
bleef hij op de achtergrond aanwezig met z"n zorg 
en belangstelling. 

HIJ was Iemand die nooit op de voorgrond trad en 
vooral van eenvoud hield. 
Ook Interesseerden hem de maatschappellj~e pro
blemen, waarin hij vanuit zijn eenvoud en oprecht
heid voor ons een zeer gewaardeerde mening uitte, 
welke degelijk hout sneed. 
Zijn belangstelling ging . ook uit naar het vereni
gingsleven, waar hij o.a. aan 6 .W.O. een belang
rijke bijdrage heeft geleverd, dit kunnen we even
eens zeggen van de aannemingsorganisaties, waar 
hij zeer gewaardeerd werd. · 
Vader wist van het leven te genieten, mede door 
zijn vele Interesses. Hij was een liefhebber van 
tuinieren, z'n oogst werd gul gedeeld met iedereen. 
Hij was een man die van gezelligheid en gemoede
lijkheid hield; geen feest of bridge-avond liet hij 
voorbij gaan en hij vond het heerfljk als de klein
kinderen om hem heen waren. Ook reizen was z'n 
lust en z'n leven. Elke zomer hingen z'n longen 
weer naar Beieren, waar hij veel vrienden heeft. 
Pas nog heeft hij z'n hart daar voor de laatste 
maal op kunnen halen. 

Vader was een realistisch man, die de betrekkelijk
heid van het leven inzag, ook van zijn eigen leven. 
HIJ was dankbaar dat hem zo'n mooi leven gegeven 
was. 
We zullen hem missen in alle opzichten en zijn 
levensstijl proberen vast te houden. 

Uw vele blijken van meeleven in deze moeilijke 
dagen hebben ons goed gedaan. Graag willen wij 
u daarvoor oprecht danken. 

M. H. Krakers-Offenberg 
Kinderen en kleinkinderen 


