
Dankbaar gedenken wij 

Wim Hoek 
sedert 20 december 1968 

gehuwd met 

ANNIE MASSEL!NK 

Hij werd geboren ie Borne op 4 juni 1944. Toen hij 
getrouwd was met Annie kwam hel echtpaar te wonen 
in Almelo.waar de kinderen werden geboren. In 1977 

verhuisde het gezin naar Wierden. 
Op J 2 november 2003 is hij pi<Jf.çe/ing owrleden in het 

Twe11teborg ziekenhuis te Almelo. We hebben op 
17 november afscheid van hem genomen door een 

eucharistieviering in de St. Jan de Doper te Wierden 
en een crematieplechtigheid in Almelo. 

We hadden het Wim zo graag gegund om blij en 
onbezorgd de oude dag tegemoet te gaan, samen 
met zijn dierbaren, om te genieten van het leven. 
Het heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn. Wim 
kon nooit ten volle genieten. Hij maakte zich vaak 
zorgen over allerlei zaken. Op het laatst werd het 
een trechter waar hij geen uitweg en geen licht 
meer inzag. 
We kenden hem als een man die recht door zee 
was, soms bijna te eerlijk. En hij was zeer 

punctueel. Alles wat hij deed moest kloppen en goed 
zijn. Hij hield niet van overbodige dingen. Vakanties 
hoefden van hem eigenlij k niet. En als hij ging, dan 
was het voor zijn gezin. Zijn gezin betekende alles 
voor hem. Heel rijk was hij met zijn kinderen. En zijn 
vrouw was zijn steun en toeverlaat . 

Dierbare Wim, lieve vader: bedankt voor je 
liefdevolle zorg en je overgave, voorje 

verantwoordelijkheidsbesef en het feit dat je voorging 
in het goede. Je was één en al eenvoud. En je was 

trouw in alles. Ook in je gelooj~·be/eving was je heel 
trouw. We hadden het zo ftjn gevonden als jefluitend 

door het leven had kunnen gaan en van alles had 
kunnen genieten. Je verdiende het. Moge je nuje nL5t 
gevonden hebben. En moge je voor altijd bij God een 

thuis gevonden hebben en gelukkig zijn. 
Wim. pa. bedankt voor alles. 

Voor uw meeleven na het overlijden van mijn 
dierbare man, onze lieve vader, zijn wij u heel 
dankbaar. Het zal ons helpen om verder te gaan. 

Annie Hoek - Masselink 
Martin en Nannie 
Richard 

7642 VJ Wierden, 17 november 2003 
Grote Maatweg 87 


