
Dankbaar gedenken we 

SERNAAD WILHELM 
DELLWIG 

echtgenoot van 
BERENDINA MARGARETHA 

THERESIA RIDDERHOF 

Geboren te Lonneker 3 maart 1928. 
Overleden, gesterkt door de Sakra

menten der zieken, op 61 -jarige 
leeftijd, op 27 juli 1989. We deden 

hem uitgeleide na de uitvaartdienst 
in de St.Jozefkerk te Enschede op 
31 juli. We legden hem te ruste op 

de Westerbegraafplaats. 

t 
BERNARD hield van een fijne familie
band. Dat was al zo toen hij, samen 
met zijn vrouw Dinie, elke Zondag
morgen zijn ouders bezocht en elke 
Zondagmiddag haar ouders. En dat 
wilde hij ook graag aan Wim doorge
ven als heel waardevol. 
Op hun beurt genoten ze volop van de 
bezoeken van Wim en Hetty en de 
kleinkinderen. - Voor wie hem lief 
waren was hij èèn en al bezorgdheid 
en was ook niets voor hem teveel. 

Resoluut en bijna impulsief zorgde hij 
ervoor dat de noodzakelijke dingen 
er kwamen. Hij gáf veel vriendschap 
en warmte, maar was er ook zelf heel 
gevoelig voor. 
Hij hield van zijn werk, waardoor hij 
met veel mensen in kontakt kwam. 
En de klanten mochten hem graag. 
En toen hij zich later in OCW-verband 
inzette voor de speeltuin, bleek weer 
diezelfde betrokkenheid. Ook vond hij 
zijn plezier in het verblijf op de cam
ping, het hele seizoen door, veel 
jaren lang. 
Toen zijn ongeneeslijke ziekte zich 
aandiende, gaf hij zich niet direkt 
gewonnen. Met alle steun van Dinie 
bleef hij hopen en vechten. Toen on
dervond hij ook wat echte vriendschap 
is. En in zijn geloof vond hij een hele 
steun. 
Zo IS hij in vrede gestorven: thu1s en 
in de schoot van zijn familie, zoals hij 
ook gewild had. Moge God Zelf hem 
nu alle geborgenheid geven in Zijn 
Huis, waar ruimte is voor velen. 

Voor uw meeleven zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

B. M. Th. Daliwig-Ridderhof 
Wim en Hetty 

Danfëlle en Carmen 


