
Rust nu maar uit. 

Ter dankbare herinneri"g Mn 

HENK LOBKER 
echtgenoot van ANN IE WOLTHU IS 

Papa werd op 29 juli 1924 te Weerselo geboren. 
Na een kortstondige ziekte is hij, gesterkt door 
de sacramenten van de kerk, op 29 september 
1983 in het r. k. ziekenhuis te Hengelo ov heel 
ru stig overleden. Op 3 oktober waren we In de 

0 . L. Vrouwekerk bijeen voor zijn afscheid. 
Daarna hebben we hem te rusten gelegd op 

het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

"Ik heb een hee l mooi leven gehad. Ik heb een 
fijne vrouw en een prachtig gezin. Ik heb mooi 
werk gehad en kunnen genieten van ce natuur 
en van de tuin. Ik ben heel tevreden en dank
baar voor mijn leven en heb anes gehad, wat 
ik kon wensen. Daarom kan ik ook rustig af
scheid nemen" . 

Di t zijn woorden van Papa zelf. Hij sprak ze 
uit ongeveer een week voor zijn dood, toen hij 
voelde dat het eind in zicht wos. 

Een ziekte van een paar weken heelt Papa van 
ons weggenomen. Hoe kan het toch, vragen we 
ons af. HIJ was altijd zo sterk en gezond. Hij 
had nog zoveel plannen en stond nog helemaal 
in het leven. En dan plotsel ing dit! We staan 
voor een raadsel, voor iets ondoorgrondelijks. 
Maar, net zoals Papa, zijn ook wij dankbaar voor 
zijn leven. Met volle teugen heeft hij genoten 
van elke dag, d ie God hem gal. Hij kon Immers 
eindeloos genieten van al les wat er leeft en 
groeit: van de bloemen en de vogels, vooral 
van zijn kanaries. Maar het meest hie ld hij van 
de mensen, vooral van kinderen en In het bij
zonder van zijn kleindochter . Zijn e igen gezin 
ging altijd voor in al les . 

We hebben heel veel aan Papa te danken, want 
hij hield met har t en zie l van Mama en van ons 
al lemaal. HIJ was altijd heel bezorgd voor ieder 
van ons. 
Papa was alt ijd heel vro lijk en opgewekt . Je 
kon al tijd van al les met hem beleven. Iedereen 
kon ook bij hem terecht, Als er in de familie 
iemand ziek was, had Papa er de meeste zorg 
over. HIJ leefde mee met het lief en leed van 
iedereen. 
Voor zichzelf had hij weinig nodig, maar voor 
anderen stond hij altijd klaar. Hij maakte met 
iedereen een praatje , was a ltijd vr iendelijk en 
behulpzaam, leefde heel eenvoudig en heeft al
tijd hard gewerkt. 
Heel zijn leven was doortrokken van een eer lijk 
en oprecht geloof in God. Op Hem vertrouwde 
hij helemaal . We bidden dat Papa nu bij God 
helemaal In vrede mag zijn. 

Papa bedankt voor alles, wat j e bent geweest 
voor Mama en voor ons al len. We zul len j e 
erg missen, maar we gaan door In jouw geest. 
Help ons daarbij. 


