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In dankbare herinnering aan 

Wil Somhorst 

echtgenote van Arnold Aoelofs 
moeder van Huub en Wouter 

Zij werd geboren op 5 juni 1942 in Haaks
bergen. Zo onverwachts is ze gestorven op 
3 januari 1994 in het Ziekenhuis Ziekenzorg 
te Enschede. Wij hebben afscheid van haar 
genomen tijdens een Eucharistieviering in 
haar parochiekerk, de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna we haar begeleid heb
ben naar haar laatste rustplaats op het kerk
hof in Oldenzaal. 

Wil verheugde zich er op om weer naar huis 
te kunnen. De kuur, vanwege haar ziekte, 
was immers geslaagd. Het heeft niet zo 
mogen zijn. Vol vragen, waarop geen ant
woord past, blijven wij achter. 
Het enige houvast dat we hebben, zijn de 
fijne herinneringen aan een lieve vrouw en 
een zorgzame moeder. Wil bezat practisch 
alle eigenschappen, die nodig zijn, om je
zelf en anderen gelukkig te maken. 

Ze was een vriendelijke vrouw, die met veel 
belangstelling kon luisteren naar de verha
len van haar jongens, waar ze zo trots op 
was. Ze leefde mee met het wel en wee van 
zovelen. ze was intens betrokken bij het 
noaber-gebeuren in de straat. 
Wil was creatief: ze deed aan patch-work, 
ze maakte poppen, ze was bezig in de tuin 
en genoot bij haar wandelingen van Gods 
Schepping; de natuur. Vogels en planten 
kende ze bij naam. Ze nam ook de tijd om 
het rustig aan te doen, die boodschap heeft 
ze al heel vroeg meegekregen. 
Wil geloofde in het leven, ze geloofde in haar 
man en de kinderen. Ze geloofde in de God 
van alle leven, ook in het leven ná de dood. 
Wij weten, dat zij dàt leven is ingegaan. 
Wij vragen God, dat hij, namens Wil, ons op 
onze verdere levensweg niet alleen wil laten 
gaan. 

Voor uw meeleven bij de ziekte, het overlij
den en de uitvaart van Wil zijn we U erg 
dankbaar. 

Arnold Aoelofs 
Huub 
Wouter 




