
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Een dankbare herinnering aan 

Harry Visschedijk 
die op 13 november 1946 te Denekamp 
geboren werd. Hij was 20 jaar getrouwd met 
Joke Veld huis. Op 4 december 1992 overleed 
hij thuis. We hebben hem op 9 december, na 
een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk 
te Losser, naar het crematorium te Usselo 
begeleid. 

Bijna een jaar geleden begon voor Harry een 
moeilijke tijd. Hij bleef moedig strijden tegen 
de ziekte, die hij uiteindelijk niet kon over
winnen. Tussen hoop en vrees leefde hij samen 
met Joke en Rick. 
Zeker de laatste weken moet het moeilijk zijn 
geweest, want toen werd duidelijk dat hij de 
strijd niet kon winnen. Maar zijn plichtsbesef 
en dapperheid waren zo groot, dat men er stil 
van werd. 
Zo heeft hij de laatste weken en dagen alles 
overlegd met Joke en Rick. Met zijn drieën 
waren zij ondanks alles sterk. Zij waren voor 
anderen zelfs een steun. 
Heel persoonlijk nam Harry afscheid van de 
mensen om hem heen. Het zal voor hen een 
fijne en een sterke herinnering blijven. De 

laatste dagen heeft Harry willen en kunnen 
doorbrengen in zijn eigen huis. Dank zij de 
aandacht en verzorging van Joke en Rick kon 
hij zo afscheid nemen in zijn vertrouwde 
omgeving. 
Nu we Harry uit handen moeten geven, blijven 
we hem herinneren als een lieve man en pa. 
Want zijn hart lag allereerst bij zijn gezin. 
Hij was nauwgezet en betrokken bij zijn werk 
in de garage. 
Ook hield hij van zijn voetbalclub. Altijd stond 
hij klaar om een ander te helpen. 
We bidden dat Harry nu leven mag bij God, in 
verbondenheid met al zijn dierbaren, die hij 
achter moest laten. 

We zijn U dankbaar voor het medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man en zorgzame pa. 

J.8.M. Visschedijk-Veldhuis 
Rick 


