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1 n dankbare herinnering aan 

WILHELMUS CORNELIUS MEKKELHOLT 

weduwnaar van 

Cornelia Margaretha Gezina Hoebe 

Hij werd geboren te Enschede op 12 februari 
1911. Hij overleed in het Stadsmaten Zieken
huis te Enschede in de nacht van 18 septem
ber 1982, na voorzien te zijn van het H. Olie
sel. 
Op woensdag 22 september hebben we hem 
na de uitvaartmis in de St. Jozefkerk uitgelei
de gedaan naar het crematorium. 

In onze herinnering blijft vader en opa leven 
als iemand die zorgzaam was en hard gewerkt 
heeft. Voor moeder was hem niets te veel: 
vooral toen ze ziek werd heeft hij alles voor 
haar over gehad. Met veel liefde en toewijding 
heeft hij haar bijgestaan. Trouwens tijdens 
hun huwelijksleven heeft hij haar vaak veel 
huishoudelijk werk uit handen genomen. 
Toen moeder gestorven was heeft vader nieu
we zin in het leven moeten ontdekken. Hij 
heeft het eigenlijk niet helemaal meer kunnen 
vinden. Voor wie moest hij nog zorgen? Zij 
hadden samen zoveel doorgemaakt en moeten 
verwerken. Want het vroegtijdig afscheid ne
men van twee van zijn kinderen heeft diepe 
groeven in zijn leven achtergelaten. Zo zag hij 

tegen de dood niet meer op. Hij zag het leven 
vrij betrekkelijk en nuchter. Eén wens had hij 
nog geen lang ziekbed te hebben. 
Toen moeder ziek was heeft zij eens gezegd: 
vader krijgt nog, een lange reis. Inderdaad het 
is een reis van bij na acht jaren geworden. 
In die acht jaren zonder de aanwezigheid van 
moeder heeft hij het vaak erg moeilijk gehad 
en hij zelf wilde niemand lastig vallen. 
Vrij onverwacht is hij van ons heengegaan en 
zelf had hij ook niet in de gaten hoe erg het 
eigenlijk was. Dit was eigenlijk zijn wens. 
leder van ons zal je missen; maar we zullen 
trouw blijven aan het beste dat in vader en 
opa geleefd heeft. 

Met moeder bidden we samen voor vader 
"Wie woont onder de hoede 

van de allerhoogste God, 
wie overnacht in de schaduw 

van God almachtig, 
hij zegt tot de Heer: 

mijn toevlucht , mijn vesting, 
mijn God, op U stel ik 
heel mijn vertrouwen. 

"God , neemt Gij op in uw heerlijkheid hem 
om wie wij bedroefd zijn, maar die wij over

geven in Uw eeuwige hoede. Amen." 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven, en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


