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Dankbare herinnering aan 

Marinus Wilhelmus Wolkorte 

echtgenoot van 

Maria Theresia Blokhuis 

Hij werd geboren aan de Penninksbrugweg in 
Noord Deurningen op 28 oktober 1927 en over
leed plotseling thuis aan de Hopmanstraat in De
nekamp op 14 juni 1995. We hadden hem 19 juni 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben hem daarna 
begraven op het kerkhof van de St. Nicolaaspa
rochie. 

Als jongste uit een gezin van twaalf kinderen had 
Rinus geleerd om zorgzaam en eenvoudig te le
ven, maar misschien te weinig om ook voor je
zelf op te komen. 
Toen hij na zijn hartoperatie in 1981 in de W.A.O. 
terecht kwam en ook nog de last van reuma te 
dragen kreeg, kon zijn ziekelijk lichaam geen ge
lijke tred meer houden met zijn geest. 
Z'n gesloten karakter verhinderde hem boven
dien om geholpen te worden, wanneer hij het 
moeilijk had. 
Toch had hij het beste met ons voor en was hij 
vol zorg om de toekomst van zijn kinderen Dia
ne en Dennis. Gelukkig kon hij genieten van de 

kaartavonden voor pater Fons Eppink en hield 
hij van de natuur. T.v.-programma's over de na· 
tuur gingen niet aan zijn ogen voorbij . 
De vervulling van zijn militaire dienstplicht in het 
voormalig Nederlands Oost-Indië heeft diepe 
herinneringen in zijn leven achter gelaten. 
Hij sprak er vaak over. Hij was dan ook een mee
levend lid van de " Vereniging Indië Militairen". 
Rinus Wolkorte was een gelovige en meeleven
de parochiaan van de St. Nicolaaskerk. De ro
zenkrans had hij altijd op zak en wist in moeilijke 
omstandigheden aan het gebed een plaats te 
geven. Juist toen hij de laatste tijd wat begon op 
te fleuren en weer allerlei zaken begon op te pak
ken, zoals het buitenschilderwerk van het huis 
en de verzorging van de tuin, overleed hij. 
Triest voor zijn zieke vrouw en de kinderen, die 
hij achter moet laten. Maar ons geloof zegt ons 
dat hij niet voor niets geleefd heeft. God heeft 
hem een nieuwe woning bereid, waar ziekte, 
eenzaamheid en dood hem niet meer kunnen 
treffen . In liefde blijven wij met hem en met el
kaar verbonden. Moge God ons daarbij helpen. 

Rust in vrede. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid in deze 
moeilijke dagen zijn wij U erg dankbaar. 

M.T. Wolkorte-Blokhuis 
Diane en Stan 
Denis en Liane 




