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In liefde en dankbaarheid blijven wij 
verbonden met 

ANTONIUS ALBERTUS NIEKRAKE 

echtgenoot van 

THERESIA CATHARINA BECKS 

Geboren te Losser (Zuid Berghuizen) 24 no
vember 1927. Overleden te Oldenzaal (Zuid 
Berghuizen) 1 januari 1985. Begraven te Ol
denzaal 3 januari 1985. ... 
Het leven van een mens is niet met woorden 
weer te geven. Wat u hier leest is slechts een 
vage schaduw van wat deze goede man en va
der geweest is voor zijn gezin en vele anderen. 
Al zijn arbeidzaamheid, zijn zorg en bezorgd
heid heeft hij in dienst gesteld van zijn vrouw 
en kinderen. Hij was een groot liefhebber van 
de natuur, hield van zijn vogels, van tuinieren 
en was heel handig in allerlei klussen. Na 40 
jaren plichtsgetrouwe arbeid bij de N.S. heeft 
hij helaas niet meer kunnen genieten van zijn 
vrije tijd; hij had er zich onnoemlijk veel van 
voorgesteld. 
Waar nodig en mogelijk stond hij klaar om an
deren te helpen, niet zo maar, doch met blij
moedige overtuiging. 

'-
Hij had een opgewekt en positief karakter, 
was gezellig in gesprekken en was nooit ja
loers. Hij accepteerde ieder zoals die was, 
maar stond op de bres voor strikte rechtvaar
digheid. 
Na een korte en ernstige ziekte hebben we nu 
afscheid van hem moeten nemen. Hij heeft 
zijn ziekte en het daarop volgende afscheid 
zeer dapper gedragen. Hij was er open en eer
lijk over en daarvoor zijn we hem zeer dank
baar. Hij heeft er in berust en er is geen mo
ment van opstandigheid te merken geweest. 
Gelukkig was hij en gelukkig zijn wij dat we 
hem nog zes weken thuis liefdevol hebben 
mogen verzorgen. De toediening van het sacra
ment der zieken op 16 december, waarin hij 
volledig is opgegaan, is voor hem het rustpunt 
geweest waarop hij waardig en bewust af
scheid van ons allen heeft genomen. 

Wij danken je voor alles wat je voor ons ge
daan en betekend hebt, zoals jij ook dankbaar 
was voor alles wat we samen met onze kinde
ren, in onze mooie jaren hebben beleefd. 

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
man en onze vader, betuigen wij u onze op
rechte dank . 

Th.C. Niekrake-Becks 
Gerald 

Bertrand en lrena 
Evelien, 


