
Je bent niet dood · de Heer heeft je 
geroepen 

bij hem te wonen in Zijn glanzend 
huis: 

Je hoeft geen rust en vrede meer te 
zoeken, 

je hebt ze nu · want je bent veilig 
thuis. 

t 
Mct veel liefde willen wij blijven 

denken aan 

JOHAN HERMAN JOSEF WILKE 
Hij werd op 9 maart 1912 in Losser 
geboren. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken is hij van ons heenge
gaan op 24 april 1992. Na de Eucha
ristieviering op 28 april hebben wij 
hem te rusten gelegd op het kerkhof 
van de parochie H. Maria Geboorte in 
Losser, waar ook zijn vrouw Johanna 
Hengelman begraven ligt. 

Het einde van zijn leven kwam niet 
onverwacht. Al bijna een jaar lang 
werd hij, en ook wij, gekweld door angst 
omdat hij zeer ernstig ziek was ge
worden. Dat vervulde ons met veel ver
driet want wij moeten afscheid nemen 

van een zeer goed mens. Een liefde
volle vader en een onvergetelijke opa. 
De laatste 16 jaren een fantastische 
levensgezel van Oma Fien. 
Hij was een man met een stralend op
timistisch karakter. Hij ging letterlijk 
zingend door het !even: was een groot 
kindervriend. 
Daarnaast was hij streng voor zichzelf 
en voor anderen. Hij was zeer gods
dienstig. Was een trouw deelnemer aan 
de liturgie en bad daarnaast ook veel 
thuis. 
Elke morgen begon hij met het lied: 
Geef mij kracht. Die kracht heeft hij 
ontvangen. Wij hopen dat wij ook die 
kracht krijgen om zonder hem nu ver
der te gaan. 
Vol vertrouwen in het paaswonder leg
gen wij hem in de handen van God. 
Hij moge rusten in Vrede. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte, 
voor uw aanwezighdd bij zijn uitvaart 
en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons ge· 
weest. 

Fien Damhuis 
Zijn kinderen en 
kleinkinderen. 




