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In dankbaarheid zullen wij blijven gedenken 

WIM SLOT 

echtgenoot van 

MARIETJE GOORHUIS 
OUDE SANDERINK 

Wim werd geboren te Enschede op 21 sep
tember 1931. Voor.:ien van het H. Sacrament 
der Zieken ging hij onverwacht van ons heen 
op 19 augustus 1986 in het ziekenhuis te En· 
schede. Na de Uitvaartmis in zijn parochie
kerk, toegewijd aan Maria, hebben we zijn 
lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. ... 
Vanaf hun huwelijkssluiting in de Mariakerk 
hebben Wim en Marietje gewoond in hun huis 
aan de Mariastraat; meer dan 28 jaar hebben 
ze heel veel voor elkaar betekend; vooral de 
laatste jaren deden ze alles samen en vulden el
kaar op een geweldige manier aan. Hij verbleef 
graag in de kring van zijn familie; hij hield van 

kinderen - hun huwelijk zelf blee1 kinder
loos -- zijn neven en nichten waren altijd wel
kom. Trouwens, ook voor anderen had hij 
grote belangstelling en leefde met velen mee 
in lief en leed, als een rustige man. die altijd 
klaarstond met zijn glimlach en met een gees
tige opmerking. Een diep geloof heeft zijn 
leven getekend, waarbij hij veel steun vond in 
het gebed; hij voelde zich bij zijn Mariaparo
chie thuis en steunde deze door zijn trouw 
kerkbezoek en zijn inzet bij diverse aktivi 
teiten. Al 14 jaar geleden werd hij door ziekte 
getoffen. waardoor hij zijn vroegere werk niet 
meer kon volbrengen; maar hij vond een andere 
werkkring, waar hij zichzelf kon zijn en veel 
voor anderen mocht doen. De laatste tijd 
leefde hij toe naar een nieuwe kans door een 
belangrijke operatie, maar leefde toch ook in 
de spanning: zal ik het redden en hoe zal dan 
de situatie zijn? Vrij plotseling ging hij uit ons 
midden heen. Moge hij nu rust vinden in "de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde", bij God, 
die altijd trouw blijft aan ons mensen. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekteperiode 
en na het overlijden van mijn lieve man, 
betuig ik u mijn oprechte dank. 

Marietje Slot-Goorhuis Oude Sanderink 


