
Dankbare herinnering aan 

WIM DEKORT 

echtgenoot van 

GERDA VAN ERP 

eerder echtgenoot van 

LIES VAN DER ELST 

• 21 januari 1919 t 20 januari 1985. 

"Draag mij als een zegel op je hart 
als een zegelring aan je vinger. 
Want de liefde is sterker als de dood 
ook aan haar is niet te ontkomen". 

(Hoogl. 8: 6) 

Veel liefde, zorg en genegenheid heeft Wim aan 
ons; zijn gezin, zijn familie en de velen die hem 
bezochten, gegeven. 
In deze lange tijd van ziek-zijn, toen alles langza
merhand van hem werd weggenomen,voelde h1j 
zich toch gelukkig in zijn privé-ziekenhuis. 
Zijn plaats voor het raam gaf velen de gelegenheid 
hem te groeten. 
Voor allen d1e hem bezochten had hij een bemoedi
gend woord. 
Zijn zangkoor, zijn .. Stichting Red de Toren", zijn 
bridgeclub: al die mensen te moeten missen was 
een groot verdriet voor hem. 

Hij was gelukkig met zijn Gerda, erg dankbaar voor 
haar zorgen en nabijheid. 
En trots was hij op zijn kinderen, om wat zij als mens 
zijn. 
Blij was hij met zijn kleinkinderen en bezorgd om 
hun welzijn. 
Gelovig was hij en hij had een vast vertrouwen in 
het hiernamaals. Hij sprak God nog aan met .. Onze
Lieve-Heer". 
Na het sacrament voor de zieke mens te hebben 
ontvangen, gaf hij de volgende woorden mee aan 
zijn gezin: 
.. Bewaar de eensgezindheid. Hou van jullie moeder 
en wat het geloof betreft: ik heb geprobeerd jullie 
daarin voor te gaan. Maar ieder van jullie moet dat 
op zijn manier maar invullen." 
Zo gaf hiJ ieder de vrijheid. 
Veertig dagen voor zijn dood schreef hij het vol
gende gedichtje: 
"Gerda. wat de toekomst ons ook brengen zal 
hou mij vast, opdat ik niet val. 
Met de kinderen, God en jouw liefde en moed, 
kom ik vast waar ik wezen moet." 

Wim 

Aan eenieder die op zijn eigen wijze getracht heeft 
Wim zijn ziek-zijn te verlichten en aan allen die deze 
uitvaart hebben meegevierd, betuig ik, mede 
namens mijn kinderen, mijn hartelijke dank. 

Gerda de Kort - van Erp 


