
Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze lief de. 



Dankbare herinnering aan 

Dolf Hemme 

Hij werd geboren 9 januari 1932 in Dedemsvaart. 
Zijn ja-woord gaf hij 16 november 1957 aan Corrie 
Prinsen. Uit deze verbintenis werden acht kinderen 
geboren. 
Ofschoon van boerenafkomst werd hij timmerman 
en daarin bekwaamde hij zich. Ieder met wie hij 
werkte wilde hij leren vakman te worden, zelf was hij 
het. Na zijn diensttijd kwam hij in Erica terecht en 
werkte als timmerman van Hoogeveen tot Zwarte
meer. Dat zijn kinderen goed terecht kwamen om 
hun weg in 't leven te gaan, was voor hem eerste zorg. 
Hij was trots op zijn gezin, zijn kinderen en kleinkin
deren die niet vaak genoeg langs kwamen om altijd 
met iets uit de tuin naar huis te gaan. 
H ij was een sportanimator, zeg maar fanaat. 
De kinderen beoefenden allemaal sport, die voor 
vader Dolf uitgroeiden tot echte "topsporters". 

Daaraan mee te werken was zijn leven. Zelf was hij 
keeper van Ericase Boys. Hij organiseerde 21 maal de 
wielerronde van Erica. Waar zijn sporters ook speel
den was hij langs de kant. Hij reisde met ieder mee, 
want dat was belangrijk. 
Naast zijn gezin was hij voor iedereen in touw, want 
hij kon geen nee zeggen en heeft zodoende veel werk 
verzet. Bestuurskwaliteiten bezat hij en heeft in heel 
wat verenigingen en clubs zijn sporen verdiend. 
Bovendien waren hobbies: de groentetuin, de bloe
men, de konijnen en het biljarten. 
Wanneer het goed ging, iets slaagde, kon hij stralen 
van trots en was dan ook niet wars van een compli
mentje, een schouderklopje. "Dolf dat heb je goed ge· 
daan ". Hij vond alles en allen fantastisch. 
De laatste jaren ging hij lichamelijk achteruit, wilde 
niet ziek zijn, niet afhankelijk zijn. Hij was dan ook 
de laatste maanden niet ziek, maar doodziek. 
Als sportfanaat heeft hij nog genoten van "Atlanta" 
en na een mooie zondag - velen zochten hem die dag 
op - 4 augustus 1996 gaf hij tegen het einde van de 
Olympiade in de slaap zijn levensvuur terug in de 
hand van zijn Schepper. Vrijdag 9 augustus hebben 
we na een Eucharistieviering ten afscheid zijn stoffe
lijk lichaam begraven op de R.K. begraafplaats te 
Erica. 

We zijn overrompeld, intens bedroefd, maar bovenal 
dankbaar voor wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. We weten hem nu veilig in de hand van de Eeuwi
ge en dragen hem mee in onze herinnering. 
Voor ons was hij om nooit te vergeten .. ... . 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen, danken 

C. HEMME-PRINSEN 
kinderen en kleinkinderen 


