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Dankbaar gedenken wij 

Hermanus Johannes Joseph Wilke 
echtgenoot van 

Johanna Gezina Maria Boomars 

Hij werd geboren te Deventer op 2 maart 1922. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is 
hij te Almelo overleden op 24 augustus 1985. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Georgiuskerk en hem daarna te rusten 

gelegd op de r. k. begraafplaats te Almelo 
op 28 augustus d.o.v . 

Voor Herman en voor ieder d ie hem kende was 
de teleurstel ling groot toen een ernst ige ziekte 
zijn leven ging bedreigen en wij ons samen met 
hem moesten overgeven aan de overtuig ing dat 
aan God de grenzen van ons leven zijn. Hoewel 
d it moei lijk te aanvaarden was. werd hij niet 
opstandig maar was hij wel heel erg verdrietig 
dat zijn leven. waar hij zo van hield, zo vroeg· 
tijdig en snel moest eindigen. 
Ons verdriet wordt nu gedragen door grote 
dankbaarheid voor al les wat hij voor ons gedaan 
en betekend heeft. Groot was zijn liefde en 
zorg voor het gezin waarvoor niets hem teveel 
was, waarbij hij zijn kinderen altijd de ruimte 
l iet om hun eigen leven op te bouwen. zoals zij 
dachten dat het goed was. Bovendien was hij 
zeer gehecht aan de fijne gezinsband en genoot 
hij altijd van het bij-elkaar-zijn. Maar ook daar
buiten was hij pl ichtsgetrouw en punktueel in 
zijn werk, met zorg en aandacht voor al les en 
iedereen. Hij was geen man van drukte of 
grootspraak maar als je hem ontmoette dan 
merkte en voelde je de goedheid en de tevre
denheid die van hem uitg ingen. 

Hij was een man uit één stuk die zijn mede
mensen in alle eerl ijkheid en oprechtheid 
benaderde. HIJ was een vr iend voor leder die 
hem leerde kennen. 
Gescheiden door de dood blijft nu zijn geest 
van goedheid. l iefde en hartelijkheid aanwezig 
bij allen die aan hem gehecht waren . En wij 
willen troost en kracht vinden in de woorden 
die tot uitdrukk ing brengen waar hij rotsvast In 
geloofde: 

" Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn". 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man. en onze zorgzame vader. 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Almelo, augustus 1985 
Vellekatelaan 29 

J. G. M . Wi lke-Boomars 
Hans en Ana Ceci lia 
Cees en Marja 




