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DANKBARE HERINNERING AAN 
WIM EKKERINK 

Hij werd geboren te Zenderen op 3 januari 
1944. Hij overleed in het Streekziekenhuis 
te Almelo op 31 januari 1986, gesterkt door 
de sacramenten der zieken . Op 4 februari 
1986 hebben we hem, na de eucharistie-

.> ,. viering in zijn parochiekerk, begraven naast 
zijn vader op het Parochiekerkhof aldaar. 

Het bericht dat Wim in Bentelo getroffen was door een 
zware hartaanval veroorzaakte overal een grote versla
genheid. Deze werd nog groter toen na een paar dagen 
datgene gebeurde wat men wel vreesde, maar nauwelijks 
kon geloven. Deze jonge man, die zo van het leven hield, 
die zo gezond was, die zijn huisdokter nog nooit had 
gezien, die met zoveel vrienden het leven alleen maar 
mooier wilde maken, stierf binnen een week. 
Ondanks de bijzonder goede zorg, de bekwame medische 
behandeling van doktoren en verpleegkundigen, ebde dit 
jonge leven langzaam weg. Wim werd net zo oud als zijn 
vader. Hij was dertien jaar, toen vader stierf. Hij heeft dat 
overlijden heel bewust meegemaakt. Hij heeft moeder 
toen beloofd , zo jong als hij was, voortaan goed voor haar 
te zullen zorgen. Hij heeft het gedaan en is altijd bij haar 
blijven wonen. Hij was een hartelijke, vriendelijke, tame
lijk stille man, die altijd overal attent op was. 
Op het St. Jacobuscollege te Enschede zullen ze zich 
Wim blijven herinneren als een zeer gewaardeerde mede
werker, die met grote inzet, nauwgezetheid en veel 
gevoel voor humor, heel veel voor hen heeft betekend. Hij 
hield van het leven. Hij probeerde van dat leven een feest 
te maken. Gewoon door zijn werk goed te doen. Maar ook 

buiten zijn eigenlijke werkterrein was hij altijd bereid zijn 
beste krachten te geven aan alles wat er op gericht was 
het leven hier op aarde mooier te maken. 
Op heel veel feesten kon je Wim ontmoeten, terwijl hij 
bezig was te zorgen dat alles goed verliep. Zo heeft hij 
veel betekend voer de feestavonden van het bejaarden
kommitee, de KPO, de Carnavalsvereniging en het KPO
toneel. Hij was zoals zo vaak gebeurde ook die avond van 
27 januari weer actief voor het welslagen van een toneel
avond, toen hij door die hartaanval- werd getroffen, die 
hem uiteindelijk fataal is geworden. 
We mogen erop rekenen dat Wim, die zijn best gedaan 
heeft het leven op aarde voor andere mensen tot een 
feest te maken, nu zelf de feestvreugde deelachtig mag 
zijn, die volgens de Heer, geen einde kent. 

Voor uw meeleven met de korte hevige ziekte en het voor 
ons zo pijnlijke overlijden van Wim zeggen we U heel har
telijk dank. 

Familie Ekkerink 
Familie Evers 


