


Met dankbaarheid denken w ij terug aan 

Harry Wolthuis 
Echtgenoot van Riky Wol thuis-1 lampsink 

Hij werd geboren te Saasveld 29 maart 1936 a ls jongste kind in het gezin 
Wolthuis. Hij trouwde met Riky Hampsink op 27 oktober 1960, waarna hij samen 
met Riky in Lemse lo ging wonen en ze 4 kinderen kregen. Op donderdag 3 juni 
overleed hij thuis in Lemselo , daar waar zij n hart lag. 

Pa, zoals wij hem altijd noemden, was een lieve zorgzame man, vader en opa. 11 ij 
heeft voor zij n gezin altijd keihard gewerkt, om veel voor hen mogelijk te maken, 
waardoor de kinderen onbekommerd op konden groeien. Hij had een passie voor 
de boerderij. Zijn tuin was zijn lust en zij n leven. Onvermoeibaar kon hij daar 
bezig zijn; regen of kou deerden hem niet. 

Toen hij in 1998 te horen kreeg dat hij ernstig ziek was, kon hij dat moeilijk 
accepteren. Met een ongelooflijke wilskracht, letterlijk met vallen en opstaan, 

heeft hij zich altijd verzet tegen de heel langzaam wegvloeiende krachten uit zijn 
lichaam. Hel was een ongelij ke strijd. Langzaam merkte hij dat hij steeds meer 
moest inleveren, waarover hij stil verdriet had. Tot het laatst heeft hij er tegen 
gevochten. hij wilde toch zo graag hier blijven, bij zijn geliefde gezin. 

Gelukkig heen hij desondanks toch genoten van het 40-jarige huwelijk en het 
opgroeien van zij n kleinkinderen. De boerderij ging en op zijn gelietäe stekj e 
kwam een nieuwe woning terug, waar hij het laatste jaar van zijn leven samen met 
Riky, kinderen en kleinkinderen heeft doorgebracht. Dankbaar zijn we, dat we 
hem in de laatste jaren d ie zorg en aandacht hebben kunnen geven, zoals hij ook 
alt ijd voor ons heen gezorgd. Moegestreden, maar omringd door onze liefde is hij 
vredig van ons heengegaan. 

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn man, onze pa en opa, betuigen wij onze oprechte dank 

Riky \Volthuis-Hampsink 
kinderen en kleinkinderen 




