
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Walter Hoek 

zoon van Jan Hoek en Truus 

Rikhof en broer van Edwin 

Op 6 januari 1965 werd Walter te Almelo 
geboren als eerste in het gezin. Bij zijn 
geboorte en doop werden hem de namen 
gegeven van Walter Johannes Hendrikus. In 
de vroege ochtend van 6 juli 1990 kwam door 
een noodlottig ongeval onbegrijpelijk vroeg 
een einde aan zijn nog zo fijne en jonge leven. 
Na de uitvaartdienst in de St. Christoffel kerk, 
hebben wij zijn lichaam 10 juli te ruste gelegd 
op de R.K. begraafplaats te Almelo. 

Het is haast niet te geloven en ook moeilijk te 
aanvaarden dat hij als onze trouwe zoon en 
fijne broer gestorven is om deel te nemen
zoals ons geloof zegt- aan een beter en 
eeuwig leven. Hij was immers 25 jaar en dus 
in de bloei van zijn leven, nog volop op zoek 
naar de juiste weg in dit leven: soms zo 
rusteloos en soms zo enthousiast. Ineens is 
het stil en leeg. We missen hem zo. 
Zoals ieder mens had ook Walter zijn tekort
kom ingen, maar zeker is: h ij had een goed en 
mooi karakter. 

A lt ijd was hi j bere id de helpende hand uit te 
steken waar hij bemerkte dat het nodig was. 
Je kon alti jd een beroep op hem doen. Niet 
voor niets had hij een hele grote kring van 
vr ienden en kennissen. iedereen mocht hem 
graag, want in zijn hart werd geen bedrog 
gevonden. Walter had nog zoveel plannen en 
idealen. Helaas heeft h ij ze niet kunnen 
volbrengen en afmaken. " Lieve ouders en 
broer Edwin, ik dank jullie voor al jullie 
zorgen, vriendschap gezwoeg en gesjouw. 
God belone het jullie". 

Heer wij vragen U, wees Walter genadig en 
geef hem in p laats van dit zo korte leven het 
eeuwig geluk. Amen. 

Voor uw meeleven en gewaardeerde belang
stel l ing bij de dood en het afscheid van onze 
l ieve zoon Walter, zeggen wij U onze oprech
te dank. Het was voor ons een echte troost en 
steun. 

A lmelo, ju li 1990. 
Merwedehof 9. 

J.H. Hoek 
G.J. Hoek - Rikhof 
Edw in 
Opa Hoek 


