
t 

Dankbare herinnering aan 

WILHELM HEINRICH ROOKS 
echtgenoot van 

Geertruida Everdina van Leijenhorst 

Hij werd geboren te Bocholt (Old.) op 

~1m~i191~{~/J~~=~tse-
hng in Re tff.9~~ · te 
Enschede op 4 juli 1988, 76 jaar oud. 
We deden hem uitgeleide na de Eucha
ristie in de Ariensgedachteniskerk op 
8 juli d.a.v. Daarna volgde de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Samen met Truus, zijn vrouw, gaf Wil
lem alle zorg aan zijn gezin. Zijn kinde
ren Alfons en Minie waren hem alles. 
Als timmerman/meubelmaker maakte 
hij ze blij met het werk van zijn eigen 
handen, gaf ze een fijne jeugd en later 
alle kansen. Een goede gezinsband 
stond voorop, luxe en uitgaan was niet 
zo nodig. En dat alles in het vertrouwde 
huis aan de Sabangstraat. 

Maar zijn belangstelling en inbreng 
ging verder. Hij was bij de kaartclub, 
de toneelvereniging en de duivensport. 
En meerdere jaren was hij keurmeester 
van de siertuinen bij de huizen in de 

wijk, een competitie georganiseerd 
door de bouwvereniging. Zij eigen tuin 
met zelfgemaakte molen was elk sei
zoen een sieraad. 

In zijn omgaan met mensen probeerde 
Willem zo veel mogelijk behulpzaam te 
zijn en iedereen recht te doen. En rond
uit spreken vond hij belangrijk. 

Op zijn zestigste trad hij uit zijn werk. 
Zijn gezondheid ging hem parten spe
len. Toch heeft hij nog veel goede jaren 
samen met Truus gehad, ook al moest 
hij steeds meer op zichzelf gaan letten. 
De dag voor zijn overlijden genoot hij 
nog van een heerlijke autorit. Daarom 
was zijn heengaan ook zo onverwacht. 

Moge hij nu voor altijd samenzijn met 
God, de Vader van alle leven, en met 
Christus, de eerstverrezene van al le 
mensen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die ons hun 
deelneming betuigden bij het overlijden 
en de uitvaart van mijn lieve man en 
onze fijne vader en opa. 

G. E. Rooks-van Leijenhorst 
kinderen en kleinkinderen 


