
t 
Ter dankbare herinnering aan 

WIM KOLKHUIS T ANKE 
Hij werd op 25 september 1931 te Hengelo (0) 
geboren. Heel zijn leven kampte hij met ziekte . 
Maar hij leerde er mee te leven. Toen al zijn 
krachten op waren. Is hij 13 november 1979 
plotseling overleden. Op 16 november hebben 
we in de 0. L. Vrouwekerk onze God gedankt 
voor alles wat hij voor zoveel mensen heeft 
betekend en hem daarna te rusten gelegd op 

het r . k. kerkhof te Hengelo (0). 

Wim zul len we ons altijd blijven herinneren als 
een mens. die ondanks zijn ziekte en zwakke 
gezondheid van het leven iets goeds en moois 
probeerde te maken. Hij had het vaak moeilijk 
en hij heeft veel voor zichzelf moeten verwerken. 
Toch vocht hij er zich telkens weer doorheen en 
zocht hij de zonnige kant van het leven weer op. 
Hij wilde, ondanks zijn kwaal. helemaal aen het 
leven blijven deelnemen. Hij was altijd druk in de 
weer en was daarin niet te remmen. HIJ wilde 
altijd tussen de mensen zijn. Hij kende iedereen 
en iedereen kende hem. Als "Willem" hoorde hij 
helemaal bij de gemeenschap. Maar het meest 
beleefde hij die vriendschap en onderlinge band 
bij zijn BWO. Daar leefde hij helemaal voor, en 
daar voelde hij zich thuis. 

De vriendschap met ontelbare mensen hebben 
hem op de been gehouden. Hij was dankbaar voor 
alle trouw die hij van hen mocht ondervinden. 
En hij heeft met hen ook veel plezier beleefd. 
Maar ook voelde hij zich sterk verbonden met zijn 
moeder. Hij was dankbaar voor haar zorg en 
liefde. Hij was altijd bereid om zijn broers en 
zusters te helpen. En de neefjes en nichtjes 
waren blij met hun Oom Wim. 

In alles, in zijn verdriet, maar ook in zijn vreug
de. vond hij bij God zijn houvast. We bidden, dat 
Hij Wim nu laat delen in Zijn vrede en l icht. 

Wij danken U voor alles wat U altijd voor onze 
Wim hebt betekend en voor Uw meeleven na zijn 
overl ijden. 

We hopen. dat U hem als een goed mens zult 
blijven meedragen in Uw herinnering. 

M. Kolkhuis Tanke·Mazeland 
broers en zusters 

Hengelo, november 1979 
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