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Met veel liefde denken wij terug aan 
mijn lieve man en onze zorgzame vader 

W ILLY HEMME 
echtgenoot van 

MIA OUDE GRIEP 
Hij werd geboren op 26 juli 1931 te Dene
kamp. De laatste drie moeilijke maanden van 
zijn leven hebben wij nog met hem mogen 
delen. Samen hebben we gevochten voor zijn 
herstel, maar de gevolgen van een ernstig on
geval waren voor hem te zwaar en is hij toch . 
onverwacht, van ons heengegaan, Op 17 april 
is hij gestorven in het Roessingh te Enschede 
en 19 april d .a.v. begraven op bet r .k. kerk
hof te Ootmarsum. 

Naar menselijk denken, treft God soms zo 
zwaar dat wij vragen: . waarom juist hij ..... 
Hij die zoveel van het leven hield. 

Hij die 27 gelukkige huwelijksjaren lief en 
leed met Mia heeft gedeeld. 

Hij die altijd met raad en daad voor zijn 
kinderen klaar stond. 

Hij die altijd bereid was anderen te helpen 
en die niets te veel was. 

Hij die door iedereen geliefd was en allen 
waren hem te vriend. 

Hij die altijd voor een lolletje te vinden was. 

Hij die graag mensen om zich heen had. want 
gezelligheid was een van zijn levensbe
hoeften. 

Hij die zo intens genoot van zijn hobby: 
de duiven. 

Hij die blij was met het kleine en verlegen 
met het grote. 

Hij d ie tegenslagen en verdriet niet gespaard 
zijn gebleven en toch zijn goedheid en 
levensgenot heeft behouden. 

Hij, een man die ons zo dierbaar was. 
Juist hij is van ons heengegaan·. 

Pa, bedankt voor alles wat je voor ons was 
we zullen je missen. 
Het is moeilijk te accepteren dat je er nu niet 
meer bent, maar we gunnen je ook de rust 
die je nu zult krijgen. 
In gedachten zul je altijd bij ons blijven. 

Allen die hem kennen bedanken wij, ook na
mens hem, die ons zo dierbaar was, voor uw 
warme belangstelling, in deze moeilijke tijd. 
Het was voor ons een steun en troost. 

M. Hemme-Oude Griep 
Erwin en Sandra 
Martin 
Sandra en Rob 


