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En Jesus sprak tot zijn vrienden: 
.,Blijft hier en waakt met Mij." 

Op deze Wi tte Donderdag gedenken we 
met deze woorden 

HENDRIK JOHANNES WALHOF 
echtgenoot van 

MARIA GEERTRUIDA GERHARDA R~EKERS 

Vader werd geboren te Hengelo (0) 13 apri l 1900. 
Plotsel ing overleed hij, gesterkt door het sacra
ment der zieken, in de nacht van 15 apr i l 1976 in 

het Gerardus Majel la Ziekenhuis . 
In de Paus Joanneskerk hebben we voor hem en 

voor elkaar gebeden op 20 apri l d.a.v . 
De crematie vond daarna p laats te Usselo. 

" M idden in het leven staat de dood." Zo ging 
vader plotseling van ons heen. Hij was zo nuchter 
dat hij er rekening mee hield. Leven en dood zijn 
niet los te denken van elkaar. 
Vader was een goed mens. d ie alles wilde zij n 
voor zijn vrouw. met w ie hij in de meer dan vijftig 
jaar van hun huwelijk lief en leed deelde. _. 
Vader was zeer l:lezo rgd voor ZiJn vrouw . voor 
zijn kinderj!n, zijn k leinkinderen en achterklein
kinderen. Ze hadden een g rote p laats in zijn zorg 
en in zijn harte lijkheid. Als er één · ding was in · 
zijn leven waar hij dag en nacht mee bezig wa~, 
dan was het zijn zaak, zij n werk. D aarmee was 
vader al tijd bezig. Hij was onvermoeibaar en kon 
niet rusten . Een lang ziekbed zou een groot kru is 
voor hem geweest zijn . Tot de laatste dagen van 
zijn leven was hij te vinden in de garage. Z ij n 
werk wes zijn l iefhebberij en daarvoor , had hij 
all es over. 
Zo kennen we vader als een hardwerkende man, 
als een echte vader, als een gelovig mens. Maria 
was zijn st i l le voo rspreekster in zijn nood en m 
zijn vreugde . 

Biddend gedenken we hem: 
Moeder Maria bescherm zijn vrouw, zijn k inderen, 
zijn kle inkinderen en achterkleinkinderen en zij n 
fami l ie , 

Hij ruste In vrede . 

Voor Uw blijk van medeleven betu igen wij U onze 
hartelijke dank. 

M . G . G . Walhof-Reekers 
kinde ren, klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo (0 ), apri l 1976 
Backenhagenlaan 17 




