
Je was nog zo vol plannen 
en maakte tijd voor alles 

maar tijd maakte geen tijd 
meer voor jou 



In liefdevolle herinnering aan 

Johan Hamse 
echtgenoot van 

Betsie Hamse - Wigger 

Johan is geboren op 31 oktober 1940 als 
oudste zoon uit een schildersgezin van 
zeven. Na een gelukkige jeugd, waar hij vaak 
over vertelde, ging hij al snel aan het werk. 
Hij leerde zijn vrouw Betsie kennen en in 1972 
zijn ze getrouwd. Ze bleven in het ouderlijk 
huis wonen en samen kregen ze 2 dochters, 
Ilse en Maaike. Zijn gezin was hem alles. 

Als echte Rossummerwas hij erg betrokken bij 
het dorpsgebeuren, zoals de verkennerij, het 
toneel, de voetbal en het carnaval. Overal 
kwam je hem tegen. 

Na vele jaren met veel plezier en inzet als 
schilder te hebben gewerkt bij de Grolsche 
Bierbrouwerij, ging hij op 58 jarige leeftijd met 
de VUT. Samen met Betsie kon hij nu gaan 
genieten van de mooie dingen van het leven: 
wandelen, fietsen, tuinieren en lezen. 

Daarnaast was er meer tijd om te klussen bij 
de kinderen en natuurlijk de dinsdagmiddag 
op het voetbalveld. 
Hij kon genieten van simpele dingen, zoals 
een boompje kaarten, puzzelen of gezellig 
een pilsje drinken met vrienden of familie. 
Ook waren er nog plannen om te gaan 
bouwen. Op zijn geboortegrond moest samen 
met zijn oudste dochter een mooi nieuw huis 
komen, waarin hij met Betsie van een mooie 
oude dag wilde gaan genieten. 

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Eind vorig 
jaar werd hij ziek en op 1 februari 2009 hebben 
we afscheid van hem moeten nemen. 
Lieve Johan, we zijn heel dankbaar voor alles 
wat je voor ons hebt betekend. 

Wat zullen we jou missen! 

Graag willen we u bedanken voor alle belang
stelling en medeleven de afgelopen tijd. 

Betsie Hamse - Wigger 
Ilse en Herman 
Maaike en Gert-Jan 

Rosssum, 5 februari 2009 


