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In dankbare herinnering aan 

Harry Antonius Degger 
echtgenoot van 

Hendrika Euphemia Bentert 

Hij werd geboren op 24 januari 1936 in Albergen en 
overleed geheel onverwacht op 20 augustus 1997 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op 23 augustus hebben wij hem voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de viering van de heilige 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 
waarna wij hem begraven hebben op het kerkhof 
aldaar. 

Een man van eenvoud en gezelligheid, een harde 
werker ook, die nooit iets voor zichzelf vroeg maar 
altijd voor een ander klaar stond, zo zal Harry Degger 
in onze herinnering blijven voortleven. Op 20 juli 1963 
trouwde hij met Rfkie Bentart met wie hij 34 jaar lief 
en leed heeft mogen delen. Veel hield hij van zijn 
zoon Hans en zij"n latere schoondochter Corien. Voor 
zijn gezin had hl alles over: hij was een zeer zorgza
me man en vader. 
Heel zijn leven heeft Harry hard gewerkt. Meer dan 
dertig jaar lang was hij monteur van landbouwmachi· 
nes. H1j leefde voor zijn beroep. Als het moest ging hij 

ook 's avonds nog de boer op. Nadat Har!)' was afge
keurd .. kreeg hij meer tijd voor andere dmgen. Druk 
was hiJ 1n ZIJn groentetuin. 
Daarnaast was hij actiel in het verenigingsleven: hij 
speelde bij de "Oel'n Bloazers• en was lid van de vrlen
d.~n~ng van qo~ 19. Hij ~leid van Qezelligheld en op 
ZIJn liJd een pilSJe met vnenden: hij was een echte 
levensgenieter. 
De laatste maanden heeft hij nog mogen genieten 
van zijn eerste kleindochter Carlijn. Met de geboorte 
van ZÎJil eerste kleinkind was hij zielsgelukkig. 
Vele plannen maakte hij over wat hij allemaal voor en 
met zijn kleindochter kon doen. Helaas is het bij plan
nen gebleven. Na in zijn hele leven eigenlijk nooit ziek 
geweest te zijn overleed hij geheel onverwacht op 61 
• jarige leeftijd. 
De v~rslage~heid en droefheid om zijn plotselinge 
overlijden IS 1mmens. 
~raag h~dden we Harry nog een groot aantal jaren 
1n ons m1dden gehad. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Wij durven geloven dat 
Harry , die heel zijn leven voor anderen heeft gezorgd 
en altijd voor anderen heeft klaar~estaan, nu bij God 
thuis gekomen is en mag rusten 1n vrede. 

Papa, Harry, bedankt voor alles I 

We zullen je nooit vergeten I 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw 
gebed na het overlijden van mijn lieve man en onver· 
getelijke vader, schoonvader en opa. 

Fam. Degger • Bentert. 


