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In dankbare herinnering aan 

Wim J-{ermsen 
WILHELMUS ANTONIUS 

echtgenoot van Coosje Hermsen - de Vos 

Hij werd geboren op 20 mei 1933 en overleed op 
10 augustus 2015 in het ziekenhuis te Almelo. 

Wij hebben afscheid van hem genomen op 
zaterdag 15 augustus tijdens een plechtige 

Eucharistieviering in de kerk van St. Jacobus de 
Meerdere te Lonneker, waarna wij hem hebben 

begeleid naar het crematorium te Enschede. 

Wij bedanken een ieder die zich bij Wim betrok
ken voelde en hem liefde en aandacht schonk 
tijdens de laatste jaren van zijn leven. Tevens zijn 
wij dankbaar voor de vele blijken van belang
stelling die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van mijn dierbare man, onze vader, 
groot- en overgrootvader. 

Coosje Hermsen - de Vos 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Enschede, 15 augustus 2015 
Prins Bernhardpark 6 

Koers houden, 
de juiste weg zoeken en vinden, 

dat stond voorop. 

Dit gold bij het vliegen, zijn grote passie, bij het 
zeilen zijn grote hobby en op de eerste plaats bij 
de zorg voor zijn gezin. 

Voor zijn grote liefde Coosje met wie hij ruim 
60 jaar samen mocht zijn. Bij de zorg voor zijn 
kinderen voor wie hij in zijn bezorgdheid niet 
altijd makkelijk was. 

Zijn geloof was zijn kompas. Dit hielp hem bij zijn 
grote verdriet, na het overlijden van zijn zoon 
Wim op 17 jarige leeftijd. 

Hij was een man die niet hield van grote woor
den, een bescheiden man, rechtl ijnig, gediscipli
neerd zoals dat een militair past. Begaan met de 
zorgen en het verdriet van anderen dat hem zo 
kon treffen dat hij het liever wegstopte. 
"We praten er niet meer over" zei hij dan. 

Lieve Wim, lieve papa, lieve opa, bedankt voor 
alle wijze lessen die je ons gegeven hebt, we 
zullen je nooit vergeten. 


