


Als dankbare herinner ing aan 

Antonius Johannes Sernardus Donkerwolke 

echtgenoot van 

Maria Adriana van 't Hullenaar 

Geboren te Utrecht 27 apri l 1933 en na het 
ontvangen van het Sacrament der zieken te 

Enschede overleden 3 j uni 1978. 

Met groot verdriet nemen wij afscheid van 
een l ieve man, papa, zoon, broer en vriend. 
Vol idealisme en ondernemingsgeest werkte 
hij als geboren zakenman met veel inzet en 
energie aan zijn zaak. Hij was zeer zelfbe
wust, wist wat hij wilde, zette een eenmaal 
genomen besluit door en l iet zich niet ge
makkelijk van zijn ideeën afbrengen. Van 
zijn cl iënten genoot hij een groot vertrouwen 
en als werkgever werd hij door zijn perso
neel zeer geacht en gewaardeerd. 
Een grote steun en hulp vond hij in zijn 
vrouw, met wie hij zo gelukkig samenleefde. 
Niets was hun te veel. Ze leefden en werk
ten voor hun gezin. 
Hij stimuleerde. was het middelpunt en zijn 
kinderen zagen met eerbied en ontzag naar 
hem op. 
Was het wonder, dat hij, toen een ernstige 
ziekte hem trof, het aanvankelijk heel moei
lijk kon verwerken. Lichamelijk sterk vond 

hij het erg, hulpeloos en afhankelijk te 
moeten zijn. Hij praatte over beterschap en 
bleef hopen op herstel. Maar als rea l ist be
greep hij ook de ernstige aard van zijn 
ziekte. In een groot geloof haalde hij de 
kracht om het ziek-zijn aan te kunnen en 
het offer van zijn leven te brengen. I ~og vrij 
onverwacht is hij heengegaan en is hem 
een lang en pijnlijk ziekbed gespaard ge
bleven. 
Lieve Riet, Charles en Leonie, nog zo graag 
was ik bij jullie ge') leven, maar God heeft 
het anders gewild. Heel hartelijk dank voor 
al jullie liefde. 
Bl ijft met elkaar verbonden en geloven in 
een weerzien, dat God zel f ons beloofd 
heeft. 

Papa. dank voor alles wat je voer 
ons geweest bent. 

Riet, Charles en Leonie. 


