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Dankbare herinnering aan 

WILHELMUS JOHANNES KOLE 
echtgenoot van JOHANNA MARIA KAMPHUIS 

Geboren te Borne op 8 februari 1908, la hij na 
een welbesteed leven, gesterkt door het aacra· 
ment van de ziekenzalving en de H. Communie 
op 3 december 1988 1n het streekziekenhuis van 
Almelo rustig overleden. Op 7 december d.a.v. 

hebben we hem te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof van Zenderen, na de 

gezongen Requiemmis in zijn 
parochiekerk aldaar. 

Willem Kole waa een ongecompliceerde man. 
Hij heelt zijn leven els gelovig christen door· 
gebracht. Als Iemand die zich niet in de war 
liet brengen door moeilijke geleerde theologl· 
sche disputen. Hij geloofde in God. HIJ. geloofde 
m zijn Zoon. de verlosser Jezus Christus. HIJ 
geloofde In Maria, de Moeder van God en htJ 
geloofde In de Voorzienigheid die uiteindelijk 
allee ten goede weet te lelden. Met dat geloof 
Is hij door het leven gegaan en heeft hij er 
Iets heel goede van weten te maken. 
H1J was voor Iedereen een vriendelijke men, 
wist van het leven te genieten en kon teleur
stellingen verdragen, omdat hij achter elke 
donkere bladzijde van zijn leven wel weer een 
prettig gekleurde bladzijde verwachtte. 
Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft hij de 
leeftijd der sterken bereikt. Hij wilde graag da 
dag beleven dat hij 80 jaar zou worden. HIJ 
heeft hem beleefd. HIJ heeft ervan genoten 
Voor hemzelf, voor zijn vrouw, z~n kinderen en 

kleinkinderen werd het een heerlijke dag. Met 
zijn gezondheid was het toen al lang niet meer 
zo goed gesteld. Nauwelijks was hij nog in 
staat zijn huis te verlaten. Des te meer genoot 
hij van de bezoekjes ven familieleden en vrien
den en van de wekelijkee H. Communie die hij 
thuis mocht ontvangen. 
Zo werd h() ondanks elle kwalen een heel 
tevreden mens, die altijd het mooie van het 
leven wist te zien en die we daarom een 
christelijke optimist mogen noemen, die de 
blijde boodschap van Jezus Christus heel goed 
heeft begrepen en In blijdschap 21Jn leven heeft 
voltooid. Heel bewust heeft hij beleefd hoe zijn 
aardse leven het einde naderde. Hij heeft er 
zonder veel moeite afschold van kunnen nemen 
omdat zijn geloof hem erven overtuigd had dat 
de dood alleen meer een drempel Is, waar hij 
overheen moest steppen om het nieuwe leven 
in te gaan. 

Laten we met hem dat vertrouwen delen en In 
geloof bidden dat God hem nu opneemt In zijn 
eeuwige heerlijkheid. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het over
lijden van mijn man, onze vader en grootvader. 
zeggen we U heel hartelijk dank. 

Fam J. M. Kole-Kamphu1s 


