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Als dankbare herinnering aan 

WIM HOEKSTRA 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

echtgenoot van 

Jo Korenromp 

Hij werd geboren 22 april 1924 te 
ldaarderadeel. . Gesterkt door de 

Sacramenten der zieken overleed hij 
5 november 1986 te Glanerbrug. 
Na een Eucharistieviering in oe 
parochiekerk te Glanerbrug op 

10 november 1986, hebben wij voor
lopig afscheid van hem genomen. 

GOEDE GOD, wij hebben met d iep 
verdriet afscheid moeten nemen van 
'n harteli jke echtgenoot. zoon, broer, 
zwager en oom. - Maar het was een 
waardig afscheid. 

WIM was een degelijke, trouwe 
echtgenoot en levensgezel, ' n bezorgd 
en actief familielid. 

Hij was een man met duidelijke 
meningen. heldere opvattingen: hij 
probeerde die ideeën met kracht te 

verwezelijken. - iedereen in familie, 
buurt en vereniging kon op hem aan, 
in tijd van nood was hij aanwezig om 
met hart en ziel van dienst te zijn. 
Dan was hij er helemaal en van harte. 

zo zag hij zijn leven als christen
gelovige : "ge1oven is niet allereerst 
een troost, maar een opdracnt" . 
Wil je de naam van christen waard 
zijn, dan zul je dat waar moeten ma
ken door d ienstbaarheid aan elk 
mens die ie van dienst kunt zijn. 
Daarvoor gaf de Goede God je leven, 
energie, geestkracht, je talenten. 
Wees dankbaar en blij dat je iets voor 
anderen kunt betekenen. 
Kijk naar Gods Zoon in deze wereld, 
Jezus Christus: dankbaarheid en 
dienstbaarheid kenmerkten Zijn leven. 

Zo was ook zijn levensinstelling 
voor het verenigingsleven, met name 
voor Avanti-Wi lskracht. - Hij nam een 
taak op zich, zag duidel ijk wat gebeu
ren moest en hield zich rechtlijnig 
aan zijn opdracht. Dan was hij karak
tervast en recht door zee. 

Zo was hij niet altijd een gemakke
lijk mens, maar dwong wel respect 
af ; achteraf bleek meestal zijn gelijk. 



Hij had veel goede vrienden, juist 
omdat hij zelf trouw was in vriend
schap. 

Lang heeft hij gevochten tegen een 
slopende ziekte en met de naderende 
dood. - Dat gevecht was hard, diep, 
mannelijk en waardig. Vaak huilde 
zijn hart - In volle overgave aan de 
Gever van het leven, onze goede God 
en Vader, heeft hij zich gewonnen 
gegeven. 
Beste Jo, heel veel dank voor alle 
zorg, meeleven, liefde in onze goede 
mooie jaren en vooral in de lange 
tijd van mijn ziekte. Je hebt me gehol
pen stoer te leven en stoer te sterven. 

Beste Moeder, familieleden en vrien
den: heel veel dank voor alle mee
leven, morele steun en daadwerkelijke 
hulp in mijn ziekte. God zal zich niet 
in mildheid laten overtreffen! 

Wees daar zeker van! 

Voor Uw meeleven bij de ziekte en 
het afscheid zijn wij u heel erkentelijk. 
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Fam. Hoekstra-Korenromp 


