
t Ter herinnering aan 

Gerhardus Antonius Hogt 

Op 17 februari 1919 is hij geboren te Lonneker. 
Op 19 februari 1993 is hij overleden te Enschede. 

Zijn overlijden voltrok zich zoals hij het altijd ge
wild heeft. Zonder ook maar één afscheids
woord is hij op 19 februari 1993 van ons allen 
heengegaan. Het tot last zijn van een ander of 
hulpbehoevend te worden zag hij als een schrik
beeld voor zich. 
God heeft deze wens in vervulling laten gaan en 
hem volkomen onverwacht gehaald. Een mooie 
dood, maar gevoelsmatig nog veel te vroeg. 

Zijn leven werd gekenmerkt door gezondheid en 
vi.aliteit. Hij heeft vele jaren van hard werken 
volgemaakt. Met name bij Scholten en bij het ar
beidsburo, waar hij tot z'n 65ste jaar heeft ge
werkt. 

Ook na zijn pensioenering vroegen z'n hobbies 
veel lichamelijke conditie. Het was een man van 
de natuur, ontelbare kilometers heeft hij samen 
met ma gefietst. Het verbouwen van eig~n 
groente in z'n moestuin gaf hem zeer veel plezier 
en de nieuwe siertuin was z'n grote trots. Het 
genieten hiervan heeft helaas maar zeer kort mo
gen duren. 

Samen met z'n vrouw bracht hij een gezin van 4 
dochters groot, binnen een zeer hechte familie
band. Een familieband waar ze beiden zo erg aan 
vasthielden en die juist nu zo veel steun geeft. 
Met tranen in de ogen begeleidde hij z'n 4 doch
ters tijdens hun eigen trouwdagen. Blij om het 
geluk wat ze zelf hadden gevonden, verdrietig 
omdat hij ze nu echt los moest laten. 

Groot geluk kreeg hij ervoor terug in de vo~ 
van 7 gezonde kleinkinderen. Voor hun was hlJ 
niet alleen een opa maar vooral een echte speel
kamaraad, die ondanks z'n leeftijd, met hun 
meespeelde als was hij zelf nog een kind. 

De laatste weken was er veel verdriet en tegen
slag. Met name de ziekte van Yvonne. en het 
overlijden van z'n broer hadden hem zichtbaar 
aangegrepen. 

De levenslust en gevoelsmatigheid zullen we al
len erg missen, maar datzelfde beeld van onze 
lieve vader en opa zullen we diep in ons bewa
ren. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling na het 
overlijden van mijn lieve man, f ijne vader en opa. 
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Kinderen en 
kleinkinderen 


