
Een vrome nagedachtenis aan 

WILHELM HEMME 
echtgenoot van 

Helena Korte 
eerder van 

Johanna Henderika Derksen 

Hij werd geboren 9 november 1900 te 
Emmen. gesterkt door het Sacrament der 
Zieken overleed hij 22 oktober 1974 te De
nekamp : zijn lichaam hebben wij 25 okt. 
d.a.v. te ruste gelegd in het parochieel 
kerkhof aldaar. waar het de blijde Verrijze-

nis wacht. 

Zoals leder men~ was hij op weg in dit leven naar 
zijn einddoel : God, de Schepper van alles wat lç en 
leefr. Van Hem z11n wij u11geyaan, naar Hem keren 
"ij eens teruq Wu zijn bedroefd om het vrU plorse· 
linge heengaan van onze geliefde man en vader; wij 
hadden hem 10 graag nog menig )Jar in ons midden 
gehad. Hoewel hij al meerdere 1aren gekweld werd 
door zie~te en door pijn, wi<t hij srccds een groot 
optlmls111e en een blijde humor op te brengen; het 
was alsof hu dJardoor bU z1ch1elf en bij anderen de 
aandacht af wilde leiden v~n de spanning die ziekte 
en piJn meebrengt. Toen h ~ het einde van zijn leven 
hier voelde naderen. durfde hij die rustig onder ogen 
te zien en was hij geheel voorbereid toen de H-eer 
van dood en leven hem opriep. Wij mogen God dank· 
baar zl1n dat hem een nog pijnlijker levenseinde be
spaard Is gebleven. En naa>t de droefheid om zijn 
heengaan troost on> ook de herinnering aan al her 
goede en mooie dat hij voor onç als man en vader 
geweesr Is. Het Is een herinnering waardoor hij bij 
ons voortleeft En vooral óók rroost ons de gedachte 
dar hi1' nu bij God In de hemel gelukkig is en bevrijd 
van a Ie aardse lijden voor alt~d. Zijn aardse taak 

heefr hj volbra:ht. nu mag hij in bezit nemen de 
plaJrs di" CoJ heeft berelo voor hen die Hem lief
hebben. En wij zijn dankbaar voor alles wat God ons 
in zijn liefde door onze man en vader heefr gegeven 
en nagelaten. Wij voelen on~ ook gesterkt door ons 
geloof van waaru1r wij weren dat wij eens weer sa· 
men zullen zijn in her eeu" lge leven bil God. 

Mijn lie,•e vrouw en kinderen. ik ga jullie verlaten. 
Hartelijk bedankt voor alle goede zorgen en weder
liefde oie ik mochr ondervinden ; ik was echt blij en 
gelukkig met jullie ~llem ial. Ons af;cheid is maar 
rijdelûk, vanu1r de Hemel leef Ik mtr jullie mee, cot
ddt w~ in God weer verenigd worden 

Daa1 om : tot wederziens. 

Wij , die hem kenden en llefh;idden. bidden: 
Heer. geef hem de eeuwig ~ rusr in vrede. 

Voor Uw deelneming ondervonden tij 
dens de ziekte en na het overlijden 
van onze b~minde echtgenoot, vader. 
behuwdvader en opa beruigen wij U 

onze hartel~ke dank. 

FAMILIE HEMME 

Denekamp, oktober 1974 
Julianaplein 33 

J. Benneker. Koster, Denekamp 


