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"Het werd stil, alleen de vogels floten door. .... • 

Dankbaar gedenken wij 

Herman Wissink 
echtgenoot van Ria Hoogendonk 

vader van Heidy en Danny, schoonvader van Chris 
en Babette en opa van Tim. Herman werd gebo· 
ren op 14 maart 1944 te Losser en overleed op 
dinsdag 27 juli 1999, tijdens zijn vakantie in Brück 
(Oostenrijk). 
Op dinsdag 3 augustus 1999 hebben we hem 
begeleid op zijn laatste reis naar het crematorium 
in Usselo. 

Even staat de wereld voor ons stil, nu we Her· 
man, mijn man, onze vader, schoonvader en opa, 
zo plotseling en volkomen onverwacht moeten 
missen. Het is voor ons een harde klap en het zal 
ons veel moeite kosten om weer terug te keren 
naar de realiteit van alle dag. 

Herman was iemand die een grote liefde had voor 
de natuur. Als het maar enigszins kon was hij in 
de bossen te vinden. Gelukkig heeft hij jarenlang, 
tot het echt niet meer ging, met het grootste ple
zier in de natuur kunnen werken. 

Voor zijn gezin wilde Herman er altijd zijn. Op zijn 
specifieke wijze was hij een echte vader voor zijn 

kinderen. Hij stond voor ze klaar en hielp hen waar 
hij kon. 

Kleinzoon Tim was Herman's oogappel. Ondanks 
zijn vaak hevige rugpijnen stoeide en ravotte hij 
met Tim en was niets hem teveel. 

En natuurlijk was er ook nog de hond Tommy, die 
zich geen betere baas kon wensen. 

De band met zijn vrouw Ria werd gedurende de 
loop der jaren inniger. Ze steunden elkaar door 
dik en dun. Door alles wat ze samen beleefden. 
werd hun liefde alleen maar sterker. 

Wat hij voor ons heeft betekend, is niet in woor· 
den uit te drukken. Hij zal daarom voor altijd in 
ons hart blijven. 

Voor de vele blijken van medeleven die we in de 
vorm van brieven, kaarten. telefoontjes en bezoe
ken van u mochten ontvangen en voor uw aanwe· 
zigheid bij de crematieplechtigheid willen wij u 
hartelijk danken. Het is voor ons een grote troost 
te weten, dat Herman door zovelen gekend en 
gewaardeerd werd. 
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