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·Eenvoud siert de mens• 

Een dankbare en fl1ne herimering aan: 

Helene Gertrude Locke 

echtgenote van 
Jacobus Johannes Bakker 

Zij werd geboren op 6 augustus 1915 te 
Duisburg In Duitsland en overleed thuis, voor· 
zien van de ziekenzalving, op 11 mei 1996 te 
Oldenzaal. 
Na de uitvaand1enst "" de kerk van de H 
Antonius van Padua, zal de crematie plaatsvin
den te Usselo. Haar as zal worden uitgestrooid 
op de begraafplaats van Oldenzaal. 

Een onvergetelijke vrouw, moeder en oma is 
van ons heengegaan. B11na 58 jaar mochten pa 
en ma lief en leed delen. 
Zij was een gezelligheidsmens bij uitstek, die 
ons een grote geborgenheid gaf en een fijn 
thuis. Met haar konden we alles overleggen in 
een milde en gemoedelijke sfeer. 
Ze vond het fijn om met ons samen te z1Jn. Haar 
kunst tol leven bestond eruit door van kleine din· 
gen Iets moois te maken. In al haar eenvoud 
had ze voor iedereen een luisterend oor 

Haar liefde voor haar kinderen vond ze ook bij
zonder terug in haar kleinkinderen, die dan ook 
graag bij haar waren. Haar grote vreugde was 
voor haar kleinkinderen knuffels en schilderijen 
te maken. 

Haar Duitse afkomst verloochende z11 niet, graag 
was ze dan ook bij haar broer en zusters in 
Duisburg. 

Veel ziekte en ongemak heeft ze moeten verdu· 
ren in haar lange leven. De laatste tijd werd haar 
leven zwaar. Ze piekerde daar over. Haar geest 
bleef helder, maar haar lichaam liet het steeds 
meer afweten. 

Groot is onze bewondering voor pa die haar de 
laatste maanden thuis met grote fiefde heeft ver
zorgd. 

Haar liefde en persoonhJkhe1d zullen we in ons 
hart meedragen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar le
ven en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u 
onze welgemeende dank 

J J. Bekker 
kinderen en kleinkinderen 


