
In dankbare herinnering aan 

Thomas Zalm 
weduwnaar van Helena Klappe 

Hij werd geboren op 10 februari 1902 te Kampen. Hij 
overleed op 19 mei 1997 in het verpleeghuis "Het 
Meulenbelt" te Almelo. 
Op 23 mei 1997 namen wij afscheid van hem tijdens 
een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk eveneens 
te Almelo, waarna wij hem begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats. 

Als familie gaan wij afscheid nemen van een lieve 
vader, opa en overgrootvader. Vader mocht de leef
tijd bereiken van de zeer sterken, 95 jaar. Met name 
de laatste jaren van zijn leven waren niet de meest 
gemakkelijke. In het verpleeghuis 'Het Meulenbelt ' 
streed hij met name het afgelopen jaar een strijd te
gen ziekte en dood die hij niet kon winnen. 
Wij kennen vader als een hardwerkende man met een 
sobere levensstij l. Het liefst was hij in de natuur. Zo 
heeft hij eens de tuinen van alle kinderen goed ver
zorgd achtergelaten. Verder hield hij van fietsen in 
de natuur en van kijken naar natuurfi lms. 
Vader was ook een man met humor. Zo kon hij onbe
daarlijk lachen om de stripverhalen van Smitje Ver-

holen en Jan Jans en de kinderen. Op sportief ge
bied hield hij zich bezig met gymnastiek en als zan
ger heeft hij jaren in het katholieke mannenkoor ge
zongen. 
Vader was een diepgelovig mens. Voordat hij naar bed 
ging moest eerst het avondgebed gedaan worden. 
Dat hield hij vol tot het laatst toe. 
Wij als familie zijn dankbaar, dat wij vader zo lang in 
ons midden mochten hebben.Vooral zeggen wij ook 
dank aan de dochters en schoondochters die vader, 
vooral de laatste jaren, drie maal per dag kwamen 
opzoeken. Wij willen tevens een woord van dank uit
spreken aan het verplegend personeel die vader al 
die jaren zo liefdevol verpleegd hebben. 
Bidden wij tot slot dat vader nu mag uitrusten bij zijn 
God en Schepper. Dat hij verenigd mag worden met 
al diegenen die hem in geloof zijn voorgegaan. 

Thomas Zalm, rust in vrede. 

Wij willen u danken voor de vele blijken van medele
ven, betoond na het overlijden van onze lieve vader, 
opa en overgrootvader. Tevens willen wij u allen dan
ken voor de vele bezoeken gebracht aan vader tij
dens zijn ziekte. 

Kinderen, klem- en achterkleinkinderen 
Fam. Zalm 




