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Ter hennnering aan 

Willem Blanckenborg 

Hij werd op 14 jul1 1915 te Groenlo geboren en 
kreeg van ZiJn ouders de namen Wilhelmus 
Johannes. Gezalfd met de olie der zieken is hij in 
de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 oktober 
1997 overleden in het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix te WinterSWIJk. Oe euchanslle bij zijn 
uitvaart vierden WiJ op zaterdag 1 november, 
Allerheiligen in de parochiekerk van de H. Calix
tus te Groenlo In de verwachting van de verrijze
nis ten leven hebben wij hem daarna te rusle 
gelegd op het R. K Kerkhof te Groenlo. 

In alle eenvoud en zachtmoedigheld heeft Wlllem 
Blanckenborg ziJn leven geleefd, samen met het 
gezin van zijn broer Bernard, met w1e hij mee
werkte op de boerderij. Het wel en wee van de 
familie en de buurt lag hem na aan het hart. 
Daarnaast hield hij ook ruimte vrij voor andere 
bezigheden: hij had aandacht voor de minst be
deelden in de wereld, voorwie hij in de parochiële 
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede op
kwam en die hij ook meerdere keren met giften 

ondersteunde. Geloven en kerk-zijn nam voor 
hem een bijzondere plaats in en hij g1ng daarover 
ook graag in discussie. Je kon hem thuis op 
willekeurige momenten aantreffen met de rozen
krans in de hand, verzonken in gebed. In zijn 
jonge jaren was toneelspelen zij hobby. Op latere 
leeftijd hield hij van kaarten en zwemmen en was 
hij een trouw lid van de seniorenvereniging Hij 
heeft er intens van kunnen gemeten 
Secuur als hij was in de verzorging van zijn 
uiterlijk moet het hem zwaar gevallen ZIJn dat ZIJn 
lichamelijke krachten op latere leeftiJd afnamen 
en hij ook hierin afhankelijk werd van anderen. 
Langzaam zagen wij de laatste jaren zijn vitaliteit 
uit hem weg vloeien. Gelukkig hebben wij hem 
thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, kunnen 
begeleiden op zijn weg naar het einde. 
Moge de Heer hem opnemen in zijn heerlijkheid, 
waar hij zo intens naar verlangde, en hem doen 
delen in het leven van al zijn heiligen, die wij op de 
dag van zijn uitvaart feestelijk herdachten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven en na zijn overlijden zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Uit aller naam; 
H. M. J. Blanckenborg 


