
Met veel liefde zullen wij blijven 
denken aan 

Dirk Gerhardus Hollander 
weduwnaar van 

Hendrika Johanna Riesewijk. 
Hij werd geboren in Cappelle aan den 
IJssel op 29 september 1923. 
Op 20 december 1989 overleed hij te 
Enschede. 
Na een Eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk te Losser, hebben we hem 
op zijn laatste gang op aarde begeleid 
naar het katholiek kerkhof in Losser 
op 23 december 1989. 

Opgegroeid als bakkerszoon wist Pa 
al van jongsafaan wat aanpakken was. 
Dit heeft hij ook in z'n latere werk. 
kring met veel plezier gedaan, mede 
ingegeven door het feit, dat het zijn 
gezin aan niets mocht ontbreken. Zelf 
heelt hij nooit om materiêle zaken ge
geven, de relatie met de medemens 
stond bij hem centraal. Hij wist altijd 
tijd vrij te maken voor zijn gezin, fa
milie en vrienden. 
Pa was een doe-mens, maar niet al
leen voor zichzelf. Er kon altijd een 
beroep op hem worden gedaan, meestal 
niet tevergeefs, waarbij hij geholpen 

werd door een zekere koppigheid en 
een schier eindeloos geduld. 
Hoewel Pa het lang niet met iedereen 
eens was, verstond hij de kunst om 
iedereen in zijn waarde te lattn, te 
luisteren, begrip te tonen, zonder daar
bij op de voorgrond te tre<len, 
Ondanks de verdrietige gebeurtenissen 
die in zijn leven hebben plaatsgevon
den, heeft hij genoten van wat het le
ven hem bood. Hij heeft altijd een 
brede belangstelling gehad voor de 
wereld om hem heen, totdat zijn ziekte 
dit onmogelijk maakte. 
Wij hadden niet verwacht dat al zo 
snel na de dood van mama ook pa 
ziek zou worden. Heel moedig heeft 
hij deze ongelijke strijd gevoerd en is 
rustig ingeslapen. 
Wat wij van pa's levenshouding heb
ben meegekregen, geeft ons de moed 
om door te gaan, ondanks de leegte 
die hij achterlaat. 

Wij danken U voor uw medeleven na 
het overlijden van onze vader, schoon· 
vader en opa. 

Jane en Klaas Stikker·Hollander 
Stef en Greetje Hollander-Klijnsma 

Erik en Ingrid 
Louis Hollander en Francis Rikhof 


