
Pini Wi[kg-o/i[[fia6er 
1940 - 2017 



In liefdevolle herinnering aan 

Josepliina Sopliia :Jvtaria 
Wi[k,§-o/i[[fia6er 

echtgenote van Arnold Wilke 

• Losser, 24 juni 1940 
t Enschede, 19 oktober 2017 

Moeder groeide op aan de Lossersestraat, toen nog 
gemeente Losser. Vaak had ze het over de lange 
afstanden lopen naar school. Op latere leeftijd gingen ze 
in Oldenzaal wonen aan de Asterstraat. 
In februari 1961 leerden we elkaar kennen tijdens de 
carnaval. Op 14 augustus 1964 gingen we trouwen in de 
Plechelmus Basiliek. 19 Juni 1965 werd Angelique dood 
geboren dat koste veel verdriet. Op 17 februari 1967 
werd Vincent geboren. Op 28 juli 1968, op vader zijn 
verjaardag, werd Patrick geboren. Op 3 december 1970 
kwam Pascal en op 4 september 1976 kregen we toch 
nog een dochter Martine. 
In de jeugdjaren van de kinderen gingen we op vakantie 
naar de Harskamp. Toen de kinderen groot waren ging 
onze eerste reis naar Israël met het vliegtuig en wat een 
hitte 45•c. Toen we terug kwamen heeft Patrick een 
busje meegekregen van Brookhuis en stond de hele 
familie ons op te wachten. Dat was om nooit te vergeten 
deze reis die ons is aangeboden door Martine. Daarna 
op vakantie naar Oostenrijk en Rome op audiëntie bij 

de paus, met de bus naar Wenen. Tussendoor was er 
natuurlijk ook ruimte om op te passen op de klein
kinderen. 
Martine leerde Daniël kennen en ging in Zwitserland 
wonen, maar ze kwam gelukkig ook weer terug naar 
Nederland. Intussen begon moeder een beetje te 
kwakke len met haar gezondheid, zo kreeg ze last van 
een hernia en een afgeknelde liesbreuk. Later werd 
ze benauwd en kwam ze bij de longarts terecht en 
bleek dat ze COPD had. Dit is helaas steeds iets erger 
geworden en ze moest steeds meer inleveren tot ze 
geen trap meer kon lopen en we besloten hebben om 
het huis aan de Flamingostraat te verkopen. We zijn 
gehuurd gaan wonen aan de Mozartstraat in Losser. 
Maar het geluk mocht niet lang duren op donderdag 
12 oktober werd moeder opgenomen in het ziekenhuis 
waar ze op 19 oktober om 14.10 uur rustig is ingeslapen. 
Na 53 gelukkige jaren samen hebben we moeder 
begeleid naar het crematorium. Volgend jaar was de 
bedoeling om naar Lourdes te gaan maar het mocht er 
helaas niet van komen. 

Voor uw belangstelling, betoond na het overlijden van 
Fini, willen wij u hartelijk danken. 

Arnold Wilke 
Kinderen en kleinkinderen 


