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In liefde en dankbaarheid willen wij gedenken 
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Zijn uitvaartdienst was op 25 mei in de kerk van 
O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand te Enschede. 
waarna we hem hebben begeleid naar de Wester
begraafplaats. 

Wim H_~uskes ':"as een zeer begaafd mens en hij 
heeft tijdens Zijn leven met zijn talenten gewoe
k~rd. Al heel vroeg overleed zijn vader. Hij was 
z11n moeder tot steun bij de verzorging en op
voeding van zijn 5 broers en zijn zus. Vader had 
een slagerij en ook daar was het voor Wim mee
helpen geblazen . Hard werken was hem niet 
vreemd en dat is hem voor de rest van zijn leven 
tot steun geweest. 
Hij trouwde met Betsy ten Vergert, waar hij altijd 
zorgzaam voor bleef. Samen kregen zij 4 kinde
ren, 2 jongens en 2 meisjes. Het was een geluk
kig gezin met een goede band onder elkaar. 
Regelmatig trof hij zijn broers in een "Brüder
schatt•, wat later omgedoopt werd tot "Broeder
treffen_" . Toen de kleinkinderen kwamen leefde hij 
op, hij was trots op hen en zij gaven hem veel 

vr~ugde, zeker de laatste tijd toen zijn gezondheid 
minder werd. Toch ging hij steeds weer verder, flink 
zijn en niet zeuren was zijn devies. Wim Huuskes 
kon moeilijk afstand doen van de winkel. Hij was 
daar ook regelmatig te vinden, zogenaamd voor 
de administratie, maar zijn liefde voor de zaak 
ging met hem mee en zo bleef hij meesturen en 
genieten van de zaak. 
Na de ramp van 13 mei 2000 werd het plan ge
maakt om de schade en wat verbouwing in eén 
keer te doen. Hij leefde mee, gaf advies, maar 
moest het ook regelmatig af laten weten. Samen 
met zijn vrouw ging hij op vakantie naar Malta. 
daar kwam hij wat tot rust en leefde weer op, 
helaas voor even. 
Op de dag van de heropening van de zaak ver
zamelde hij alle krachten en was nog even aan
wezig om het cadeau aan te bieden. Daarna 
mocht hij een punt achter dit rijke leven zetten. 
Zijn vrouw had hij gaande weg wat voorbereid 
op het afscheid, maar dit heengaan laat een grote 
leegte achter. Moge hij nu zijn bij allen die hem 
in de dood zijn voorgegaan. bijzonder bij zijn 
jongste broer die pas enkele weken voor hem 
overleden is. 

Wij zijn iedereen dankbaar voor het meeleven 
tijdens de ziekte en nu na het overlijden van deze 
lieve man, vader en opa. 

Betsy Huuskes-ten Vergert 
Kinderen en kleinkinderen 


