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HENDRIK WILLEM HEMMEN 
echtgenoot van 

MARIA GLAPHIRA GESINA 
GROOTHUIS. 

Wim Hemmen is opgegroeid in een ge
zin van 4 kinderen. Vroeg verloor hij 
zijn vader. Al jong leerde hij daardoor 
zelfstandig en verantwoordelijk te han
delen. Dit heeft heel z11n verdere leven 
getekend. 
Zo deed hij zijn werk in de bouw met 
vakmanschap, precisie en met hart en 
ziel. Toen hij er leiding moest geven, 
bleek zijn groot verantwoordelijksge
voel. Veel jaren heeft hij met zijn ge
zin bij de bouwprojekten gewoond. Dit 
bracht veel verhuizingen met zich mee. 
Zijn zorgzaamheid en liefde voor zijn 
vrouw Riet en de kinderen drukte hij 
meer uit door z'n hele leven hard voor 
ze te werken dan door veel woorden: 
.I k heb liever, dat jullie het goed heb
ben". En als anderen het moeilijk had
den, hielp hij hen op zijn manier, voor 
zover dat binnen zijn vermogen lag. 
Hij was bescheiden, maar todl sprak 

hij de juiste woorden op het goede 
moment. Op feestjes was Wim een 
echte sfeermaker. 
Toen hij 8 jaar geleden wegens ziekte 
uit het arbeidsproces moest, stortte 
even zijn wereld in. Maar toen hij in 
het verenigingswerk weer zijn gewaar· 
deerde bijdrage kon leveren, deed hem 
dat goed. En als hij anderen bij een 
karwei kon helpen, zijn gereedschap 
bijeen zocht, en op zijn fiets vertrok, 
was hij de gelukkigste mens. 
Tijdens zijn ziekte is hij lang optimis
tisch gebleven: .Toch hoop ik nog 100 
jaar te worden". Toen hij liet over 
moest geven kon hij terugvallen op een 
sterk ge loof in Gods almacht en liefde. 
Moge deze God hem ook nu, in de 
dood, getrouw blijven en opnieuw tot 
leven wekken. 

WP. dar.ken U hartelijk voor uw mee
leven tijdens de ziekte en na het over
lijden en de uitvaart van mijn man en 
onze vader. 
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