
Een dankbare herinnering aan 
VINCENT HOLWEG 

Hij werd geboren te Lichtenvoorde op 
20 april 1950. Op 25 augustus 1972 
trad hij in het huwelijk met 

Elly Gorkink 
Hun huwelijk werd gezegend met vier 
kinderen: Esther, Mandy, Noëlle en 
Jelle. Door een noodlottig ongeval 
werd hij op 9 augustus 1979 uit ons 
midden weggenomen. Op 14 augustus 
d.o.v. hebben wij hem begraven op 
het R.K. Kerkhof te Lichtenvoorde. 

Hij was een opgewekte en blije mens. 
Vol vertrouwen in de toekomst bouw
de hij met Elly, zijn vrouw, een 
heerlijk thuis voor hun kinderen. Ze 
waren hem allen even lief, maar hij 
~as toch ook bijzonder trots op de 
iongste, hun zoon. Hoewel hij in het 
leven nog al eens pech had of tegen
slag ondervond, hij liet zich niet te
neer slaan. Hij bleef vol goede moed, 
opgewekt en steeds behulpzaam voor 
een ander. Een goede familieband 
maakte zijn leven bijzonder fijn. 
Maar nu .... wij zijn sprakeloos. We 
worden hard getroffen door zijn plot
selinge dood. Hij scheen nog een heel 
leven voor zich te hebben. Maar wie 
maakt uit of een mensenleven vol
eindigd is. Wij moeten erkennen, dat 

wij geen macht hebben onze levens
weg uit te stippelen. Proberen wij in 
geloof tot God te bidden: "Toon ons 
uw wegen en leer ons uw paden 
kennen". Zetten wij samen met elkaar 
eensgezind de schouder onder dit 
kruis en bidden wij God om kracht 
en moed voor de dagen die komen. 
Wat hij begonnen was, mag niet ver
loren gaan, maar moet door ons die 
achterblijven worden voortgezet. 
Gebed: Heer onze God, wij bevelen U 
Vincent aan. Herken uw schepsel aan 
wie U eens het leven hebt gegeven. 
Neem hem bij U op; hij was een van 
ons, maar hij was ook een van U; hij 
is dat nu meer dan ooit. Gun hem 
de vreugde van uw nabijheid. Gedenk 
zijn leven: het was niet af, hij was 
e?n mens zoals de mensen zijn. Wij 
hielden van hem, juist zoals hij was. 
Meer nog dan wij houdt U van hem. 
Voltooi wat voor de grens van de tijd 
tot stilstand kwam en laat ons in U 
met hem verbonden blijven. Amen. 

Wij danken U hartelijk voor uw blijk 
van medeleven bij het overlijden van 
mijn lieve man en onze papa, zoon, 
schoonzoon, broer, zwager en oom. 

E. Holweg-Gorkink en kinderen. 
Fam. Holweg - Fam. Gorkink. 


