
Wil in dankbaarheid gedenken 

WILHELMUS HOMMES 

3e Ordeling van de H. Franciscus 

Geboren te Utrecht op 9 oktober 1900. 
Sinds 2 mei 1984 weduwnaar van 

Christina Maria van de Kamp 

Gesterkt door het H. Sakrament der zie
ken in de vrede van Christus overleden 

in 't Kleyne Vaart te Enschede op 
9 maart 1990. 

57 Jaar was hij een fijne man voor onze 
moeder en oma. En voor ons een zorg
zame en meelevende vader, steeds vol 
belangstelling voor ieder van hen, die hij 
zijn klein- en achterkleinkinderen mocht 
noemen. 

De band met en onder de zijnen was hem 
bijzonder dierbaar. In Enschede maakte hij 
zich verdienstelijk voor de Vincentius
vereniging, de Katholieke Aktie en voor 
de Derde Orde van Franciscus, welke hij 
daar oprichtte en waarvan hij vele jaren 
minister was. 

" God, wij danken U voor hem, die meer 
door zijn levensstijl dan door zijn woor
den ons een voorbeeld heeft nagelaten , 

welke duidelijk door de H. Franciscus was 
geïnspireerd en die zich openbaarde in 
zijn blijmoedigheid, in zijn soberheid van 
leven waardoor hij alles missen kon, in 
zijn tevredenheid en de aanvaarding van 
zijn kruis toen hij afhankelijk werd, in zijn 
aandacht voor de zieken en zijn liefde 
voor de Kerk, die hem bijzonder dierbaar 
was. 

Hij was zoals U hem ons getoond hebt, 
omdat ook in zijn leven het dagelijks ge
bed en vooral de Eucharistie een cen
trale plaats innamen. 

Zoals bij Franciscus was elke vrijdag en 
ook de veertigdagentijd hem bijzonder 
dierbaar, omdat deze hem herinnerden 
aan het lijden en sterven van Jezus 
Christus. 

Nu hij op vrijdag in de veertig-dagentijd is 
gestorven bidden wij U, Heer Jezus Chris
tus: Laat hem, door Uw lijden verlost, 
voor altijd delen in de vreugde van het 
eeuwige Paasfeest." 

Wij danken u voor uw zorg en mede
leven. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


