
Als dankbare herinnering aan 

WILLEM ANTONIUS VAN HOOGMOED 
echtgenoot van 

BERENDINA JOSEFIN/\ KUIPERS 

Geboren te Vledder op 11 april 1921 
en plotseling overleden te Enschede 

op 10 december 1983. 

Vader zal in onze herinnering voort
leven als ee_n man die weinig rust en 
geluk kon vinden. Hij was van nature 
ter~~getrokken. - Daarom ook had hij 
we1n1g echt kontakt en binding met de 
medemensen. - Hij leefde wat vereen
zaamd en ging zijn eigen. levensweg. 
Heel begrijpelijk droeg hij dit zelf als 
iets pijnlijks mee en werd zijn onrust 
er nog groter door. 

Naar vermogen heeft hij zich inge
zet voor de belangen van zijn gezin. 

Door de bekwame en doortastende 
steun van zijn vrouw konden ze samen 
e~n les-instituut opbouwen, waar hij 
zich met grote interesse aan gaf. 

Samen ook hebben zij zich ingezet 
voor de toekomst en het geluk van de 
kinderen en kleinkinderen. 

Moeilijk kon hij de mpderne veran
deringen en hedendaagse visies ver
werken. Vanwege zijn geslolen karak
ter uitte hij zich maar weinig: praatte 
niet met anderen over zijn persoonlijke 
problemen en probeerde geheel alleen 
alles te verwerken. - Dat we als mens 
talen. tekort schieten en onder de 
maat blijven heeft hij zeker zelf als 
iets pijnlijks ervaren. 

Als gelovige mensen nemen we af
scheid van hem. wetend dat deze 
aardse dood niet het definitieve einde 
is. Ons wacht verder leven. 'n eeuwig 
voortbestaan. We vertrouwen ons toe 
aan de troostvole woorden van Chris
tus: "wie in Mij gelooft zal leven, ook 
al is hij gestorven." 
We weten dat niet het kwade maar het 
goede. niet de dood maar het leven 't 
laatste woord zal hebben. · 

En zo geven we hem over aan onze 
algoede God en Vader. Met goddelijke 
garantie weten we. dat ons 'n weer
zien wacht. Danken willen we de Heer 
die ons roept tot een blijvend geluk. 

Dat aanvaarden we op goddelijk ge
zag. - Dat is ook het mooiste, wat wij 
mensen op dagen als deze elkaar 
kunnen toewensen. Dat willen we als 


