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Zo ineens, een grote leegte. 
Het is erg moe1h1k en het valt ons ontzettend 
zwaar om zo plotseling van jou, Pa, afscheid te 
moeten nemen. 
Je was een d1epgelov1g man en je hebt dit 
geloof vol plichtsbetrachting doorgegeven met 
moeder aan ie kinderen. 
Als plichtsgetrouwe man werkte je meer dan 
40 jaar biJ Heesters-Haaren. Je stond altiJd 
voor iedereen klaar. 
Noodgedwongen moest je voortijdig afhaken 
om gezondheidsredenen, maar je kwam nog 
altijd llJd tekort. omdat ie hobby's: borduren en 
schilderen ie levenswerk waren geworden. 

Wat zijn ogen zagen maakten zijn handen. 
Toen je met het Gilde in aanraking kwam, kon 
je je helemaal vinden in haar idealen: Dienst
baarheid, Trouw, EerhJkhe1d en Broederschap. 
Met hart en ziel was ie Gildebroeder en je vond 
het heerlijk om het Gilde mee op te bouwen. 
Wat was je gelukkig toen ie Koning werd in 
1963. Dit werd vastgelegd op een zilveren 
schild dat bij het bestaande Gildezilver werd 
toegevoegd. 
Na een bestuursfunctie van 30 jaar verwieri je 
in 1976 de ere-titel van "Schatbewaarder", 
voor de goede verzorging van de Gilde-attribu
ten en het vele poetsen van het koper en/of 
zilver, want het Gilde was je trots. 
Je hebt wat afgetekend en ontworpen voor het 
Gilde. 
Het koperwerk van onze standaard werd door 
JOU met heel veel geduld en vakmanschap uit
gezagen. 
Pa, we zijn je dankbaar voor alles wat ie voor 
ons moeder en voor ons hebt gedaan. 
We zullen iouw hartelijkheid en bezorgdheid 
heel erg missen. 
Je blijft in onze gedachten. 

Dank voor uw belangstelling en medeleven. 

Fien Hogedoorn-Baart 
Kinderen Hogedoorn. 


