
t 
ljtnitt van kt feutn, 6mut kt kvt.11, 
kt vlûot vocr6ij tn ámut maar tf.'tn. 

Ter nagedachtenis aan rr1jn man, onze vader en opa 

RU KOLE 

Geboren 25 september 1915 te Hengelo, gestorven 
3 mei 1991 te Hengelo, begraven 7 mei 1991 op de r.k. 
begraafplaats aan de Deurmngerstraat te Hengelo. 

Lieve Vader, 
Je was altijd ono~allend het middelpunt van ons gezin. 
Samen met moeder vormde je een echte eenheid. Julfie 
deden altijd anes samen. Je hielp met huishoudelijke 
karweitjes en zo gaf je het goede voorbeeld aan ons 
Als gelovig mens kon je slecht tegen onrechtvaardigheid 
op allerlei go bied, zoals in jouw leef- en werkomgeving. 
Je kon daar echt mee bezig zijn, daarom was JO lrd van 
de vakbond en verdiepte Jij je in misstanden die in de 
wereld plaatsvinden. Wanneer het deze zaken betrof 
kon je echt fel in discussie gaan. In persoonlijke situaties 
en binnen het gezin had ie een eigen mening, die je de 
ander niet wnde opleggen. Dan moesten we naar je 
gedachten raden. 

Je hebt je werk altijd met plezier gedaan, vanaf je jonge 
jaren bij T.C.S. d:e later overging in de !.J.C. In je werk 
ging JE vaak rre: mensen om, ie hebt er dar. oei< v~el 
contacten aan overgehouden. Eén van je hobby's was 
om van niets iets te maken on daarbij kwamen de:e 
contacten goed van pas. Voor ie grote gezin was ei• erg 
handig. Ook na je pensionering heb je samen met 
moeder een welbestede invulling aan ie leven gegeven. 
Zolang we ons kunnen heugen gingen we samen op 
vakantie. Vanaf je 25-jang huwelijksfeest gingen jullie 
samen op vakantie. Hierbij werden vele landen bezocht 
en ging jullie interesse vooral uit naar de cultuurvan deze 
landen. Daarnaast werd het Lutterzand jouw favoriete 
plek. Al bijna 25 Jaar ging je samen met moeder naar• 't 
Zaandhuuske· In deze rustige omgeving heb je tot voor 
kort heel wat uren doorgebracht. Ook voor ons en later 
de kleinkinderen werd dit, mede door jou, een 
ontmoetingsplaats voor het gezin. Als natuurtiefhebber 
kon jij hier je hart ophalen. 
De 12 kleinkinderen namen bij jou een speciale plaats in. 
Met liefde en geduld hielp je hen altÏjd en was geen 
moeite je teveel. Ook hen probeerde je respect voor de 
natuur bij te brengen. Je zat vol ideeên en plannen, 
helaas heb jij die niet meer samen met moeder ten 
uitvoer mogen brengen. Jouw plotselinge ziekte en 
daarna het overlijden heeft ons allen diep getroffen. Je 
blijft in onze gedachten zoals je was; hartelijk, zorgzaam 
en held evol. 


