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Ter herinnering aan 

WIM HUIGEN 

• 21 december 1946 
te Hengelo Ov 

10 januari 1994 
te Enschede 

Uw meeleven na het plotselinge heengaan van 
Wim heeft ons allen erg goed gedaan. We 
danken u daarvoor van harte. 

Louise 
Bianca en Annend 
Fami l ie Huigen 
Familie van der Leest 

Hengelo Ov, januari 1994 

De laatste 4 jaar van zijn leven waren voor 
W im de fijnste jaren van zijn leven. Hij had 
Louise ontmoet en samen waren ze heel geluk
kig met elkaar. Maar ook bij dochter Bianca en 
bij de faml lle van Louise voelde hij zich hele
maal thuis . 
Met Louise kon hij over al les praten wet er 
In hun harten omging. Oo~ over de dood en 
over hoe ze dan graag hun afscheid zouden 
wi l len hebben. 
Wim stond altijd voor iedereen klaar en leefde 
intens mee met de vreugde en het verdriet 
van andere mensen. 
De plotse linge dood van zijn vader en de ziekte 
en het heengaan van zijn moeder grepen hem 
dan ook erg aan. Daarbij tobte hij ook met zijn 
eigen ziekte waarvan hij gelukkig genas. Met 
dankbaarheid gedenken we hoe hij voor zijn 
moeder heeft gezorgd. 
Hij bleef al leen achter en het is dan ook een 
groot geluk voor hem geweest dat hij Louise 
mocht ontmoeten. "Ik ben heel gelukkig" zei 
hij nog enkele weken voor zijn dood. Jammer 
dat het maar zo kort heeft mogen duren. 
Maar ook met broers en zusters had hij een 
goede band. En wat was hij gek met zijn 
neefjes en nichtjes! 
Wim heelt zich jarenlang van harte ingezet 
voor de jeugd van sportclub BWO maar ook 
voor de Sinterklaasaktie van de Noork want 
hij hield van kinderen. En ondanks zijn zwakke 
gezondheid probeerde hij zijn werk altijd goed 
te doen. 
Plotsel ing en onverwacht is hij van ons heen
gegaan. We kunnen het niet begrijpen. 
Wim, we konden helaas geen afscheid van je 
nemen. Daarom wil len we je nu zeggen dat 
we je ontzettend dankbaar zijn voor alles wat 
je voor ons bent geweest. Bedankt voor al 
je goedheid en llefde. We vergeten je nooit. 

Rust nu in Vrede. 


