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In liefdevolle herinnering aan onze vader, 
opa en schoonvader 

Albert Rake 

Sinds 5 november 2011 weduwnaar van 
Ans Rake-Schopbarteld . 

Albert werd op 29 november 1940 geboren te 
gemeente Losser. Op 9 september 1966 trouwde 
hij met Ans. Samen kregen ze twee kinderen, 
Ilona en Tom en drie kleinkinderen Sharon, 
Romy en Myrthe. 

Grotendeels van zijn leven heeft hij gewoond 
aan de Veldweg, daar waar hij ook geboren is. 
Toen hij trouwde met Ans is hij bij zijn ouders 
blijven wonen . Hij hield van het buitenleven, de 
natuur, z'n schapen en koeien en zijn land dat hij 
graag bewerkte. Het viel hem zwaar om dit huis 
te moeten verlaten in verband met de komst van 
het Industrieterrein. 

Al voor de verhuizing werd Ans ziek en eenmaal 
gezeteld aan de Schapendijk, werd Ans on
geneeslijk ziek. Albert nam de zware zorg op 
zich om Ans tot het laatst toe zo goed mogelijk 
te verzorgen. Het is hun beiden nooit gegund 
geweest om samen te kunnen genieten van het 

huis aan de Schapendijk. Op 5 november 2011 is 
Ans overleden en heeft Albert afscheid moeten 
nemen van haar. 

Gesteund door de vele mensen om hem heen vond 
hij de kracht om verder te gaan. Langzaam begon 
hij zijn leven weer op te pakken en te genieten . De 
familie, buren en kennissen ze waren er allemaal 
voor hem. Hij was dankbaar voor iedereen die 
hem hielp. Wij waren trots op hem. 

Albert was een lieve zorgzame man, thuis stond 
de koffie altijd klaar. Hij was eenvoudig en een 
snel tevreden mens die hield van gezelligheid en 
humor. 

Door een triest ongeval tijdens het onderhouden 
van zijn huis, heeft hij ons moeten verlaten. 
Waarom? Hier zullen we nooit een antwoord op 
krijgen . Onze verslagenheid is zeer groot. 

Lieve papa, opa en schoonvader je was een lieve 
man en we zullen je enorm missen . Het valt 
ons zwaar dat we geen afscheid van je konden 
nemen. 

Een vader kun je niet missen, 
Een opa en schoonvader evenmin 
Maar we zullen verder moeten 
Met ieder zijn eigen gezin. 

Kinderen en kle inkinderen. 


