
IN MEMORIAM 



t 
Ter herinnering aan 

HERMAN WILHELMUS VOGT 

Sedert 25 mei 1983 weduwnaar van 

RIEK KOKKELER 

Hij is geboren op 16 november 1925 
te Enschede en is overleden op 20 
mei 1990 te Almelo, na een lang en 
voorbeeldig gedragen ziekte . 
Op 23 mei hebben wij hem te ruste 
gelegd op het R. K . kerkhof te 
Almelo. 

Vader was een hardwerkende man die al 
vanaf z'n dertiende jaar de kost moest 
verdienen. Hij heeft ons vaak verteld dat 
hij op zijn transportfiets door weer en 
wind de boer op moest. Zijn woorden wa
ren dan : ,,ik heb m'n hartje toen verschei
dene keren horen k loppen" . 
Door zelfstudie en doorzettingsvermogen 
heeft hij bereikt wat altijd zijn droom was . 
Een eigen zaak. 
Samen met moeder heeft hij zich daar 
vo ll edig voor ingezet en daardoor veel, ja 
hee l veel, ontzegd. 
Vrije tijd was spaarzaam. Vakanties kon
den er niet of nauwelijks af, want de zaak 
stond altijd voorop. 
Het verlies van moeder heeft hem zeer 
aangegrepen . Daarna besefte hij pas dat 

het leven meer waard was dan werken 
alleen. Vooral de laatste jaren genoot hij 
intens van de uitstapjes met de kinderen 
en kleinkinderen . 
Echt spraakzaam was hij niet, maar hij had 
toch behoefte aan mensen om zich heen. 
en vond vooral zijn ontspanning in het 
puzze len. 
De belangstelling tijdens zijn ziekte heeft 
hij enorm gewaardeerd . 
Ondanks alle tegenslagen bleef hij opti
mistisch . 
Vader moest veel te vroeg sterven, waar
door zijn heengaan als een groot verlies 
ervaren wordt. 
Hij had een warme plaats in het hart van 
zijn kinderen en kleinkinderen. Maar zijn 
gemis zal toch het ergst gevoeld worden 
door Ben die hem het meest heeft ver
zorgd . 

Uw medeleven, in welke vorm dan ook, 
deed ons zo goed. 
Bedankt hiervoor, het geeft ons kracht en 
moed. 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, mei 1990. 


