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Lieve mensen w11 z11n allen intens bedroefd. 
maar o zo trots op wat onze vader en opa in ZlJn 
mooie maar met altJJd eenvoudige leven aan ons 
heeft gegeven 

Willem was altijd een harde werker, begon ziin 
loopbaan 1n de textiel als 15-iange jOngeo Vele 
Jaren heeft h11 ver 1n Duitsland gewerkt en was de 
hele week van huis. Leuk vond h11 dit met, maar 
het gezin had het goed Toen Jan1ne geboren 
werd, was hij dan ook o zo blij, dat hij een leuke 
baan op Het Bouwhu1s 1n Enschede kreeg. 

Willem was ook een genieter. zo kende iedereen 
hem ook. HiJ kon genieten van de natuur en was 
een echt buitenmens. Genieten kon hij van de 
lange fietstochten met z11n vrouw Jantie of vrien
den. Gemeten kon h1J van lange wandeltochten 
bi1voorbeeld langs de Dinkel 

Genieten kon Willem ook van z11n hond1es, z11n 
lievelings hondje Rico. moest hij helaas kort 
geleden nog laten inslapen "T1s beller zo" zet 
hij Willem was dan geen man van veel woorden 

Genieten kon h11 van sport, zelf een van de 
talentvolste voetballers uit de gemeente Losser 

en later de dn1vende kracht achter de sportieve 
prestaties van z11n kinderen en kleinkinderen. 
Altijd stimuleerde h11 ze en stond voor ze klaar, 
om ze waar dan maar ook naar toe te brengen. 

Genieten kon Wiiiem van muziek, de 
Grenslandkapel, Egertander muziek en Ernst 
Mesch. 

Genieten kon Willem ook van z11n kleinkinderen. 
die h11 ook graag af en roe een beet1e de gek aan 
stak Willem is trots op z11n kleinkinderen 

Willem was geliefd, biJ Jantje, zijn kinderen. 
kleinkinderen en fam1he. Willem was ook geliefd 
in de buurt. b11 z11n oude vnenden en (oud) colle
ga·s. Als ie wie dan ook over Willem hoorde pra
ten. sprak men met respect en waardenng. 
Iedereen weet ook, dat Willem altijd voor ie klaar 
stond. en met alleen b11 nood maar ook gewoon 
om een hand1e te helpen 

Geheld was Willem ook al 1n de korte penode die 
hij verbleef op de afdeling Dmkeldal, alhoewel ze 
de oude Willem daar al helemaal met meer kon
den kennen Het maakt Willem tot een b11zonder 
mens. dat h11 zo geliefd was blJ zo velen 

Dag heve man, (o)pa rust zacht. 

Bedankt voor uw getoonde belangstel'1ng 

Jantie Hof-Post 
Kinderen en kleinkinderen 


