


t Dankbare herinnering aan 

Wilhelm (Willie) eaumeister 

sinds 16 apnl 1962 weduwnaar van 

Johanna Berdina Krooshoop 

Hij werd geboren op 1 juli 1907 te Gelsenkirchen
Buer (Did.) en overleed, voorzien van het Sacra
ment der Zieken, in het Verpleegcentrum Twente 
Oost, lokatie Losser, op 5 juli 1996. We hadden 
vader 9 juli voor het laatst bij ons tijdens de vie
ring van de H. Eucharistie in de St. Nicelaas
kerk te Denekamp, waarna wij hem te rusten 
hebben gelegd bij moeder op het kerkhof van 
de parochie van Q.L. Vrouw van de Rozenkrans 
te Glanerbrug. 

Heel zijn lange leven is vader aktief geweest. Na
dat hij zijn werk in de metaal in Enschede in 1968 
beêindigd had, was hij tot 1975 steeds bezig in 
zijn winkel met rookartikelen bij de kerk in Gla
nerbrug. In 1979 ging hij met Maria en Albert 
naar Denekamp, waar hij aan de Bögelscamp
laan een plezierige oude dag heeft beleefd. 
Ook hier was hij steeds aktief en creatief en daar 
behulpzaam, waar gevraagd en ongevraagd een 
beroep op hem werd gedaan. 
Hij hield van orde en stiptheid, trouw aan zijn 

naasten en was wars van onrechtvaardigheid, 
hoewel diplomatie hem hier soms wat vreemd 
was. Heel het dorp kende opa Baumeister. 
Hoe vaak zagen we hem niet fietsen of wande
len met zijn trouw hondje Boefje. Toch was hij 
het liefst thuis, want daar voelde hij zich het 
meest op zijn gemak en was hetleven meer dan 
goed. Ook maatschappelijk heeft hij zich in zijn 
leven verdienstelijk gemaakt. Zo was hij één van 
de oprichters van de R.K. Handbalvereniging in 
Glanerbrug en meerdere jaren penningmeester 
van de vakbond St. Eloy. Zijn grootste hobby is 
de duivensport geweest. De laatste levensjaren 
zijn voor hem en zijn omgeving niet gemakke· 
lijk geweest. Zijn altijd zo levendige geest werd 
steeds zwakker, zelfs zo dat hij in 1994 opgeno
men moest worden in 'Oidenhove' te Losser, 
waar hij steeds met veel zorg en liefde werd om
geven. Nu onze zorgzame vader en fijne opa van 
ons is heengegaan willen wij hem in dankbaar
heid uit handen geven, temeer omdat wij gelo
ven dat Gods hand zijn trouwe dienaar heeft 
binnen geleid in zijn Rijk van vrede en gerech
tigheid. Daar blijft hij samen met moeder in liefde 
met ons verbonden. 

Rust in vrede! 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
liJden van onze vader, schoonvader en opa be· 
tuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie. 


