
Als dankbare herinnering aan 

Frederik Wilhelm 
Poel akker 
echtgenoot van 

Susanna Gerritd1na Meijer 

H iJ werd geboren op 25 maart 1922 
te Borne. Na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken overleed hij 
op 22 mei 1984 te Enschede De 
gezongen uitvaart vond plaats op 25 
mei d.o.v te Almelo. waarna de 
crematieplechtigheid te Usselo 
volgde 

Frits heeft een langdurig en zwaar ziekbed gekend. 
Een ziekbed. dat vele operaties voor hem mee
bracht en dat zijn lichameli1ke conditie steeds meer 
afzwakte. Toch heeft hij geduldig en zonder klagen 
ziJn ziekte weten te aanvaarden. 
Op oPbegrijpelijke wiize heeft hij zich vele keren 
door inzinkingen weten heen te vechten. 
Hij klampte zich - ondanks al zijn beperkingen - met 
enorme levenswil en optimisme vast aan het leven. 
Met de dood. die een eind maakt aan al het 
menselijke. had hij grote moeite. 
Hij was een fijne man en zorgzame vader, die erg 
hield van gezelligheid en saamhorigheid Ook zijn 
dieren: de honden. omringde hij met liefde en zorg. 
ze waren in zijn laatste levensjaren een fi1ne 
afleiding In zijn omgang en contakt met zijn 
medemens was hij hartelijk en oprecht. 
Ook al konden soms zijn uitlatingen wat vreemd bij 
ie overkomen. als ie door de buitenkant heen wist te 

kiJken. ontdekte je al heel gauw een man met een 
groot hart en met veel emoties en gevoelens. 
Beste vrouw en kinderen. bedankt voor jullie liefde. 
trouw en toewijding. Zet het goede uit mijn leven. 
dat diepe indruk op 1ullie heeft gemaakt. voort in je 
eigen leven 

.. Moge God. ée gever van het leven hem. 
die zo zorgzaam onder ons geleefd en 
zo pijnlijk geleden heeft, opnemen in 
Zijn Eeuwige Heerlijkheid, 
waar al het oude voorbij is 
en waar hij voor altijd Gods liefde. zorg 
en nabijheid mag ervaren. 
nu door zijn dood onze handen en onze zorgen 
niet meer verder kunnen reiken". 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij U, onze oprechte 
dank. 

Almelo. 25 mei 1984 
Tukkertstraat 19 

S G. POELAKKER - MEIJER 
en kinderen 


