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



t 
Ter dankbare herinnering aan 

ALPHONS KOLE 
echtgenoot van ANNIE MEEKENKAMP 

papa van URSULA. 

Hij werd op 24 januari 1947 als jongste van het 
gezin in Hertme geboren. Op 23 februari 1987 
overleed hij geheel onverwacht in zijn huls te 
Hengelo ov. Op 26 februari was in de Onz" 
Lieve Vrouwekerk zijn uitvaart. Daarna werd hu 

te rusten gelegd op het r. k. kerkhof 
van Hengelo ov. 

In de kracht van zijn leven werd Alphons plot
sel ing weggerukt van zijn vrouw, zijn dochter en 
van zijn familie en vrienden. Veel te vroeg naar 
onze menselijke maatstaven. Het Is zo onbegrij
pe lijk. Waarom moest dit nou?, vragen we ons 
at. We konden hem immers nog helemaal niet 
missen. 

Want Alphons leefde helemaal voor Annie en 
Ursula. Hij had alles voor hen over. Met hun 
drieën deden ze alles samen. Want hij hield 
van gezelligheid en hij kon leuk meedoen, als 
er wat te vieren was. 

Alphons stond altijd voor iedereen klaar. Nooit 
was hem iets teveel. Familie, buren, vrienden 
ot wie het ook was, Aiphons hielp iedereen 
voort. Want a ls bouwvakker en metselaar was 
hij erg handig en wist hij overal raad op. En 
wat hij beloofde, kwam hij na. Je kon op hem 
aan. 

Hij was een echte natuurmens. Geboren op het 
platteland bleet hem dat trekken. Elke zaterdag 
werkte hij op de boerderij in Fleringen. 
Hij hield van vogels en wist er veel van. En de 
hond was zijn vriend, die in hem een trouwe 
baas had. Ook de klootschietersclub bracht hem 
naar buiten. 

Zijn huis was zijn domein. Hij knapte all es 
mooi op en was nog lang niet klaar. Hij had 
nog zovee l p lannen . Hij heeft het niet at mogen 
maken. Want midden in zijn werk kwam plotse
ling aan alles een einde. 

Alphons was een gelovig mens. Het geloof dat 
hij van thu is had meegekregen bleet hij trouw. 
Op een eerlijke manier leefde hij voor God en 
voor de mensen om hem heen. 
Moge hij dan nu voor altijd leven in het huis 
van God en van daaruit ons helpen bij ons ver
driet om zijn heengaan. 

Alphons, bedankt voor al les! Leet nu bij God 
en denk aan ons allemaal. 

Uw hartelijke meeleven na het plotsel inge heen
gaan van mijn onvergetelijke man en mijn I ieve 

papa, is voor ons een grote steun en troost 
geweest. We danken U daarvoor van harte. 

Annie Ko le-Meekenkamp 
Ursula 

Hengelo ov, februari 1987 


