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

A. H. Wolters-Korf 
John en Diet 
Henk en Ans 
Henny 
Brenda, Esther, Manon, Floor 

t 
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 

betekend, gedenken wij 

Henricus Franciscus Wolters 
echtgenoot van ALEIDA HERMINA KORF 

Hij werd geboren te Weerse lo op 22 februari 
1906. HIJ stierf onverwacht op 22 september 1980 
te Hengelo. Op donderdag 25 september hebben 
wij tijdens een uitvaartdienst in de Lambertus
kerk te Hengelo (0) afscheid van hem genomen. 

Wij hebben hem te ruste gelegd op het 
katholieke kerkhof te Hengelo. 

Zoals hij geleefd heeft is hij van ons heen
gegaan, eenvoudig en rustig. Tot op het laatste 
ogenblik heeft hij, In het volle bezit van zijn 
vermogens, In ons midden mogen zijn en ons 
ter zijde gestaan met zijn filosofische opmerkin
gen betreffende de diepere zin van het leven. 
Hij heeft nu hierin vervulling gevonden, ook 
vanuit de gedachte dat de dood hoort bij het 
leven en dat dit leven zijn voortzetting vindt In 
een ander leven. 
Moge ook zijn vrouw, met wie hij bijna 40 jaar 
in het huwelijk heeft samenge leefd, hierin ver
troosting vi nden. Evenzo in het besef dat hun 
kinderen en kleinkinderen er voor haar zijn. 
Hij hechtte aan zijn hobbies, waarin het Twents 
Mannenkoor een bijzondere plaats innam. Nog 
tot kort voor zijn laatste uur heeft hij het mogen 
beleven inhoud te geven aan zijn overtuiging 
dat zingen met volle toewijding, vooral samen 
met de anderen van " zijn" koor, het leven 
een extra d imensie gaf. 
Moge hij, staande in het licht van Gods heer
lijkheid. met zijn welluidende stem de Majes
teit, Schoonheid en Liefde van onze God blijven 
bezingen in een eeuwig danklied. 

Hij ruste In vrede. 


