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Met liefde denken wij terug aan 

Wim Fabels 

Hij werd geboren op 27 november 1915 
te Hengelo en overleed toch nog 

onverwacht op 28 jul i 1999 te Hengelo. 

iedereen die met ons meegeleefd heeft, vooral gedurende 
het laatste jaar, willen wij oprecht bedanken. 

Wies 
kinderen en kleinkinderen 

lieve Wim, vader en opa. 

We denken aan je terug als een lieve en zorgzame man 
voor je gezin. Eenvoud kenmerkte jouw leven. Niets voor 
jezelf en alles voor moeder en de kinderen. 
Je kon genieten van hele kleine dingen, je was altijd posi
tief en opgewekt en zag vooral de zonnige kant van het 
leven. Soms was je wel eens verdrietig, vooral het laatste 
jaar toen je zo moest vechten om nog terug te komen. 
Maar ook dan duurde dat niet lang en maakte je weer een 
grapje en je ging weer verder. 
We hebben veel bewondering voor de manier waarop je 
het laatste jaar met je beperkingen bent omgegaan. Want 
gevochten heb je en toch ging het langzaam-aan steeds 
minder. Daarom hebben we er nu ook vrede mee dat het 
is gegaan zoals het is gegaan. Je kon en wilde niet meer 
verder zo. 
Tegen ons heb je gezegd: 'Ik heb een mooi leven gehad. 
Het is goed zo". Jouw levensles: 'wees matig en blijf een
voudig" zullen we altijd in ere houden. 
Ook je sportiviteit, waarvan je hele leven doordrenkt was, 
heb je ons en je kleinkinderen volop meegegeven. 
Wat was je trots op hen en genoot je ervan dat óók zij 
zoveel sportieve interesses hebben. We zijn dankbaar dat 
we je zo lang in ons midden hebben gehad. 

Wim, vader, opa, we willen je hartelijk danken voor de fijne 
jaren die we samen hebben gehad. 


