
In liefdevolle herinnering aan 

HUGO WIM FITZTHUM 

echtgenoot van 

MIRZ'L FITZTHUM . STEINHAGE 

Hij werd geboren op 20 augustus 1907 
te Oldenzaal en overleed - na de Zal 
ving der Zieken - op 4 juni 198:> re 
Denekamp 
Na de H. Mis in de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp op 9 juni 198:> is hij rer 
ruste gelegd op het R.K Kerkhof aldaar 

Een bemind en beminnelijk mensenkind en een 
begenadigd kunstenaar heeft zijn leven In de hand 
van de Schepper terug gegeven. 
Diep Is de smart en de pijn bij het afscheid van 
mijn w zeer geliefde man. zijn liefde en goede 
zorgen, zijn blUheld en heerlijke humor. de ulr· 
straling van zijn hele persoonlijkheid - wij allen 
zullen dit zo Intens missen. 
Vriendelijk en open In de omgang met de mede· 
mensen, eerl!Jk In het tot uiting brengen van lijn 
overtuiging, zo zullen velen zich hem blUven 
herinneren. 

Hij leefde graag en bewust in harmonie met al 
het mooie en schone om hem ht-en. Eenvoud was 
de rlcht<noer in zun le.ensstul en '" zijr. werk. 
Meer al~ vUhlg Jaar gmg hij rustig en bescheiden 
zijn eigen weg in de artlsrieke loopbaan als edel· 
smid, zich zelf steeds vormend en vernieuwend. 
Zo ook vormde hU zon stugge materiaal. dat door 
z!jn excell~nte vakmansch~p tot leven werd ge
bracht. 
In een oneindig geduldig bewerken van hamer
slag op hamerslag, totdar ook de kunstenaar In 
hem er In geslaagd was die ulrbeeldlngskracht te 
verwerkleijken die hU nastreefde. 
Zo ontstonden In de loop der Jaren veel grote en 
kleinere kunstwerken onder zijn handen die veel 
kerken. kloosrers en kapel len sieren. Soms een 
serene majestelr ulrsrralend, soms m boeiende 
moderne u11voering ; en steeds aanspreekbaar en 
begrijpend. 
HU genoot veel waardering, en men had het vol 
ste vertrouwen in zijn scheppende gee~t en zijn 
uitmuntend vakmanschap. 
l\u is het stol geworden in hem en om hem. een 
.rilte die zo veel pUn doet; zijn heengaan is nog 
zo onbegrupelijk 
Veel troost moge ons het geloof geven. en het 
verrrouwen dat Wom geborgen Is m Gods oneln· 
dige liefde. 
Moge hij rusten In Zlln vrede. 

Voor uw oprecht medeleven dank ik U 
met geheel mijn hart. 

Mirz'I Fitzthum·Steinhage 

Denekamp. juni 198~ 


