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In dankbare herinnering aan 

Wim Slemerink 

echtgenoot van Anny Brand 

Hij werd geboren op 14 juli 1920 te Oldenzaal 
en overleed op 18 mei 1996 

te Hengelo Ov. 
Op 23 mei 1996 hebben we hem herdacht 

tijdens zijn uitvaart in de 
St. Lambertuskeri< te Hengelo Ov . en daarna 

hebben wij hem begeleid naar het 
crematorium "Enschede" te Usselo. 

Voor al uw blijken van medeleven en belang
stelling na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en lieve 
opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Anny Siemerink • Brand 
kinderen en kleinkinderen 

Wim, 

geboren ben je in Oldenzaal op 14 )ull 1920. Al op acht· 
jar1ge leeftijd ver1oor je je vader. Op je v11fbende ging je, 
zoals zovelen in dte tijd aan het werk. Met heel veel ple· 
zier heb je 1aren1ang het bakkersvak uitgeoefend. vaak 
in moeihJke tijden. Een paar 1aar voor J8 huwehJk met 
Anny ging je naar "de Akzo" in HengelO. In ie werk bij 
de Akzo, b• de bond en ook lhu1s was 1e er altijd voor 
anderen, iezett wegcijferend. Bescheiden als ie was met 
jouw: "l'm sorry". Heel veel plezier had je atbjd om er 
met ons op urt te trekken, blfVOO'beeld 111 de vakanbes 
naar Wijk aan Zee. Na verloop van lijd zag ook J11 J8 k111· 
deren uitwaaien. Toen je ook met werken modlt stop· 
pen en in "de VUT" kon moest ie wel even weer J8 draai 
vinden. Veel plezier had je na verloop van tijd weer 111 ie 
hobby's: fietsen, tuinieren, puzzelen, tekenen en het la· 
miUeleven, wat bij jou altijd voorop stond. De laatste J8· 
ren waren moeilijk voor JOU en vroeg J8 J8 al; "Wat is het 
en waarom?". Het bleek uiteindelijk een onomkeerbaar 
iets. 
Krachtig en moedig heb ie je er doorheen geslagen en 
we vragen ons nu nog al: Hoe heb ie hal gekund. om
dat je het zo vaak wou verwerken zonder ons pijn te wil· 
len doen. Veel ontzag hebben wij voor 1ou en de laatste 
bewuste momenten zijn in ons geheugen gegrift. 
We hebben steeds gehoopt, maar moesten ultelndehJk 
onze hoop opgeven. Helaas, we hadden nog zo graag 
met je doorgewild. 

Bedankt Wim, Pa, Opa. 
Anny, kinderen en kleinkinderen 


