
Ter herinnering aan 

Wilhelm Hermann Deupmann 
Sinds 1 mei 1989 weduwnaar van 

Margareta Theodora Maria 
Deupmann-Meijerink, 

Geboren 7 juni 1907 
te Neuenkirchen BRD, 

overleden 5 augustus 1989 te Losser. 

Na op 5 mei j.l. moeder ter ruste ge
legd te hebben op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser gaan 
we vandaag dezelfde gang om vader 
op zijn laatste tocht te begeleiden. 
Onverwachts moeten we nu van onze 
lieve en zorgzame vader en opa af
scheid nemen. 

Hij was een man van weinig woorden. 
Wel was hij echter biJ alles betrokken 
en leefde zeer intens mee, H11 kon ge
weldig genieten. Een man met de nodi
ge diepgang en kritische blik. 
Een man ook, die door alles wat hij tij
dens de oorlog heeft meegemaakt, voor
al•n het krijgsgevangenschap, getekend 
was. Die jaren hebben zijn verdere leven 
bepaald. Vooral de laatste jaren was 
hiJ daar erg mee bezig. Slechts af en 
toe maakte h•j ons deelgenoot van zijn 
angsten, want in zijn dromen beleefde 
hij vaak opnieuw die angstige momen 
ten van de oorlog. 

Daarnaast leefde hij op als we samen 
praatten over de moo1e fietsvakanties. 
Veel heeft hij ons op die tochten laten 
zien en leren waarderen. 
Maar ook over zijn werk kon hij ver
tellen; daarin ging hij op. En wat an
deren met woorden uitdrukten, deed 
hij in datgene wat hij van en uit hout 
w1st te schapen. 
Toen hij dan ook de laatste jaren niet 
meer zo goed kon, had het leven voor 
hem aan waarde ingeboet. Hij werd 
stiller en was enorm met de dood bezig. 
Graag wilde hij sterven, want hij meen· 
de dat hij ons tot last was. En dat 
wilde hij n1et. 
De laatste weken werd hij tijdelijk in 
de Oldenhove verzorgd. Hij voelde zich 
er thuis en was dankbaar voor alles 
wat voor hem gedaan werd 
Z1jn tijdelijk verblijf aldaar, werd ook 
z1jn laatste, 
Zijn levensstijl en levensvreugde zullen 
we blijvend in onze gedachten houden. 

Uw aanwezigheid en medeleven bij de 
uitvaart ondervonden we als een grote 
steun. Daarvoor onze dank. 
Herman, Riet, Esther en Peter 
Arnold, Jantine, Claudia en Sander 
R1a, Benno, Frank en René. 


