
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 
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Ook over de dood heen blijven 

wij verbonden met 

Herman Wlthag 

sinds 6 juli 1963 gehuwd met 
Siny Segerink 

Hij werd geboren in de gemeente Losser op 
11 september 1932. Voorzien van het 

Sacrament van de Ziekenzalving overleed hij in 
het Oldenzaalse ziekenhuis op 

1 februari 1997. Na de Uitvaartmis in de 
Mariakerk hebben we zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal 

op 5 februari. 

Herman groeide op in een gezin van 8 kinderen, 
van wie een meisje, Lies, jong is overleden. Hij 
trouwde in 1963 met Siny Segerink, waarna ze 
een nieuw huis betrokken aan de Reigerstraat; 
hij was zorgzaam voor haar en hield van goed 
overleg. Hij werd vader van Marcel en Freddy, 
voor wie hij alles over had en belangstellend 
aanwezig was in alle momenten van hun leven. 
Zijn beroep: automonteur was tevens zijn hob
by, met vaak zoeken totdat hij het gevonden 
had. 

Velen deden een beroep op hem, maar niet te
vergeefs: hij stond graag voor hen klaar. 
Herman was een doorzetter, hard voor zichzelf. 
Hij hield niet van poespas, maar van een duide
lijke lijn. Kort en krachtig was zijn devies: als het 
niet kan zoals het moet, dan moet het maar zo
als het kan. Onrecht kon hij niet verdragen, daar 
gingen al zijn krachten tegen in. 
In het weekend genoot hij van zijn boot, van de 
camping in Giethoorn met zijn gezin. Wat kon hij 
opgaan in de natuur, met zijn belangstelling 
voor vissen, vogels, planten en bloemen. 
Het geloof, dat hij van thuis had meegekregen, 
was voor hem een geheim waarover hij weinig 
sprak; hij voelde zich verbonden met de 
Mariaparochie; op tijd en plaats ging hij naar de 
kerk. 
In mei 1996 begon zijn ziekteproces met vele 
ups en downs, met levensmoed en intensieve 
behandelingen, met veel doorzettingsvermogen, 
maar uiteindelijk ook vol vrede met de situatie. 
We geloven, dat hij ook nu weer het gewonnen 
heeft in "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde" 
bij God. 

Uw betrokkenheid tijdens het ziekteproces en 
na zijn overlijden heeft voor ons veel betekend. 
Daarvoor onze bijzondere dank. 

G.E.M. Wrthag • Segerink 
Marcel en Renate 
Freddy 


