
Ter herinnering aan 

Hilly Fischer - van Harsselaar 
echtgenote van 

Joop Fischer 

Geboren te Glanerbrug op 30 september 1943 
Overleden te Losser op 9 december 2015 

Wij hadden haar voor het laatst in ons midden 
tijdens de crematieplechtigheid op woensdag 
16 december in crematorium "Enschede" te 
Usselo. 

Hilly is geboren op 30 september 1943 in een 
gezin van 2 zussen en een broer. Op 18-jarige 
leeftijd leerde ze Joop kennen. Na hun huwelijk 
op 15 mei 1964 hebben ze samen 3 prachtige 
kinderen gekregen: Monique, Robert en Ingrid. 
Na de komst van Jos, Mirjam en Irma in hun 
leven, kwamen er ook 5 kleinkinderen bij. Ze 
was een warme liefhebbende vrouw. Zorgzaam 
en betrokken als ze was, stond haar gezin 
dan ook in het middelpunt van haar leven. Ze 
gingen graag samen op vakantie en dat hebben 
ze dan ook vaak gedaan. Met de kinderen en 
kleinkinderen of samen met Joop naar de zee of 

naar de bergen. Ook in haar tuin was ze, zolang 
het nog kon, graag bezig en die zag er ook altijd 
tiptop uit. 6 jaar geleden kreeg ze een ernstig 
hartinfarct. Maar desondanks heeft ze nog 
genoten van alles om haar heen en zo mogelijk 
ook deelgenomen aan de mooie dingen van het 
leven. Gezelligheid stond bij haar hoog in het 
vaandel, ook binnen de familie . 
Een half jaar geleden werd duidelijk zichtbaar, 
dat het niet meer zo goed ging met haar. Maar 
als de sterke vrouw die ze was, probeerde 
ze nog uit het leven te halen wat mogelijk 
was. Samen nog een mooi weekje op Texel, 
waar ze nog heeft genoten van de zee en het 
strand. Nog een laatste verjaardag van haar 
jongste kleindochter en zelfs nog het vieren van 
Sinterklaas samen met kinderen en kleinkinderen 
Op 9 december heeft ze dan ook, letterlijk met 
pijn in haar hart, afscheid moeten nemen van het 
leven en vooral van haar gezin. 
Graag had ze nog langer bij ons willen zijn, maar 
zoals ze zelf heeft gezegd met de woorden die in 
onze gedachten blijven: 

"Graag wil ik leven, 
maar dan moet leven, wel een leven zijn." 

Bedankt voor uw medeleven en aanwezigheid 
bij haar leven en haar afscheid. 

Joop Fischer 
Kinderen en kleinkinderen 




