
Wilt in uw gebeden nog eens denken aan 

Hendrikus Balthazar Martinus 
Wilke 

weduwnaar van 

Martina Johanna Arnolda Elfrink 
Geboren op 18 mei 1908 te Losser. Na een lanJ· 
durig lijden, voor de vierde keer voorzien te zi1n 
van de Zalving der zieken, overleed hij op 20 
oktober 1976, waarna hij 23 oktober 1976 ter 
ruste werd gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Vader is van ons heengegaan. Hij was een een
voudig en godsdienstig man. Ruim 18 jaar werd 
z11n lichaam door verschillende ziekten op de 
proef gesteld. Vooral het plotseling overlijden van 
moeder in 1968 is voor hem een zware beproe· 
ving geweest. Toch was hij steeds vroliJk en op· 
geruimd. Voor uitstapjes was hij altijd te vinden 
tot het laatst van zijn leven. 
Zijn beroep begon hij Hotel Smit. Vandaar naar 
Sanders in Enschede, om vervolgens 34 jaar vol 
te maken bij de Posteri1en. In zijn vrije UJd zette 
hij zich volledig in voor zijn medemensen. De 
KAB. was zijn lust en zijn leven. Menigmaal 
heeft hij als secretaris tot d iep in de nacht ver· 
gaderd, en also! dat nog niet voldoende was nam 
hij ook noy zitting in de Woningcommissie van de 
Gemeente. Wat had hij veel geld kunnen verdie. 
nen, maar hij deed het niet. Later maakte hij 

deel uit van de GSW,commissie . Hierbij stond 
hij open voor menig probleem en velen heeft hiJ 
mPt raad en daad terzijde gesta3n. Ook wist hij 
dat voor ontspanning in het oude ziekenhuis 
veel meer gedaan kon worden, daarom werd hij 
ook maar secretaris van 't Actiecomité Ziekenhuis. 
Dat hij dit heeft kunnen doen. kwam omdat hij 
eerlijk en rechtschapen was bij uitstek. · 
In zijn parochie was hij bekend als kerksu ise. 
Sober maar toch punctueel en verzorgd, maar 
niemand weet dat hij één keer in zijn. leven op 
de pastorie door geestelijk vocht een opgewek· 
ter en blijmoed1Qer uitdrukking had dan anders. 
Nooit heeft hij een dank aanvaard waar hij recht 
op had. Wie God bemint krijgt een eeuwige dank, 
maar niet steeds op aarde. 
Heeft hij daarom 18 jaar lang een lichamelijke 
kwelling moeten doorstaan? 
Bidden we dat de Heer hem moge geven wat 
hem toekomt in eeuwigheid. 

Voor uw blijken van deelneming, welke wij moch· 
ten ondervinden na het overliiden van onze zorg· 
zame vader en opa, betuigen wij U bij deze onze 
oprechte dank. 

Kinderen, behuwd· en 
kleinkinderen 




