
''Mijn tijden zijn in uw hand" (Psalm 31 : 16) 

t 
Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Harry Visser 

Hij werd geboren te Overdinkel op 16 januari 1934. Hij 
was ruim 40 jaar lang gelukkig gehuwd met Nelly Kok. 
Hij overleed in het ziekenhuis te Enschede op 22 febru
ari 2002 temidden van zijn gezin. Na een plechtige 
Eucharistie - uitvaartviering in de Gerardus Majella 
parochiekerk te Overdinkel, hebben we afscheid van 
hem genomen in het crematorium te Usselo op 27 
februari. 

Hoe lief je iemand hebt besef je pas bij het afscheid. 
Februari 2002 zullen we nooit vergeten, want het was 'n 
maand van pijnlijk afscheid van onze allerliefste Harry. 
Als door een dief in de nacht werd hij van ons weggeno
men. ineens staat onze wereld stil, maar achter dit pijn
lijk afscheid sluimert de glimlach der herinnering die blijft. 
Meer dan ooit beseffen we hoe veel wij van hem hielden. 
We voelen ons intens verdrietig en vragen waarom juist 
\.OOr hem alles in drie weken tijd zo mis ging. 

Lieve man , pa, opa, Harry, je hebt ons zoveel liefde, 
bezorgdheid en trouw gegeven. Hartelijkheid, warmte 
en eenvoud waren je kracht. 

Altijd stond je voor ons klaar, altijd was je er voor 'n 
ander. Je hield intens van het leven, van kleine en 
grote dingen. van je gezin, je kinderen en kleinkinde
ren. Je was zo trots op ons. Je genoot van je hobbies, 
de tuin, de vogels, de vijver, de wijde natuur, waarin je 
graag fietste, de sport, je OSV, je vrijwillige• werk in 
kerk en samenleving. Jouw ogen hebben ons gevolgd. 
Jouw handen hebben voor ons gewerkt. Jouw hart 
heeft voor ons geklopt. Nooit was jou iets te veel. Je 
geloof in God was diep en oprecht. Het uitte zich dage
lijks in je gevende levenshouding, er zijn voor de ander, 
niet voor jezelf. Toch moest je met tranen in je ogen dat 
prachtige leven waar je zo van hield en ook ons opge
ven. Wij h ielden intens veel van jou. Deze maand 
februari was een 'n mengeling van pijn, machteloos
heid en heel veel tranen. Je ontving in ons bijzijn de 
ziekenzalving. Af en toe was er een sprankje hoop. We 
hebben gebeden, gehoopt, en gezien hoe je hebt 
gevochten met alle kracht die in je was, maar helaas 
was deze strijd niet te winnen. Een tweede perioratie 
werd je fataal. We hebben je uit handen moeten geven, 
wetend dat je veilig bent bij God van wie je in 1934 Je 
leven ontving, in wie je geloofde en in wie je altijd zo'n 
groot vertrouwen had. Lieve Harry, pa, opa, bedankt 
voor al het goede dat je voor ons hebt gedaan, voor de 
warme zon die je hebt laten schijnen in ons leven. Rust 
nu in vrede bij God. We gunnen je het van harte. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de kortstondige 
ziekte en na het overlijden van mijn man, pa en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Nelly, kinderen en kleinkinderen 


