


In Memoriam 

Ir. Diederich Gerhard Vogtschmidt 
Geboren 19 november 1923 te Amsterdam en in zijn slaap overleden 26 
september 2002. Wonende te Almelo aan de Laan van Presten 8, voor
zien van de laatste Sacramenten. 

Sinds 28 november 1998 weduwnaar van Carolina Everdina Vogtschmidt
Wissink. 

Mijn vader was een veelzijdig, welbespraakt en technisch mens. Een 
man die na de dood van mijn moeder niet wegwilde uit Almelo. Hij had zijn 
vrienden hier in Almelo en was hier thuis en wilde dat zeker nog niet kwijt. 
Als ik hem vroeg wanneer hi j weer naar Veenendaal zou komen, werd 
eerst even de agenda geraadpleegd. Behalve als er echt iets was met mij, 
mijn man, de kleinkinderen of de achterkleinkinders, dan kwam hij. Maar 
vooral voor mij, was hij nog steeds een bezorgde vader en als ik iets wilde 
weten kon ik eigenlijk alles aan hem vragen. Het laatste gesprek was 
lang .... uren .... ik ben de laatste die met hem heeft gesproken. Het doet erg 
veel pijn. Eerst Willem toen Mama en nu mijn Pa. Tja, mijn ouderlijk huis, 
nooit meer "hé hé" of "tink tink". Hij was een grote vriend en vader voor 
Henny en Yvonne. Een geweldige opa voor Yvette, Nicole en Martijn
Willem en later ook voor Ron en Paul. Toen kwamen Thessa, Marian, 
Rob, Niek en als laatste Christa. Een verjaardag vergat je nooit, alleen de 
kaart dit jaar voor Matthijs was veel te vroeg, of heb je soms toch nog iets 
geregeld met God. Je vroeg uitstel van 10-1 1 dagen voor de uitvaart van 
Rob's vader, waarop ik je vroeg, "Wat moet ik later doen?". Je antwoordde: 
"Dat weet je wel, met alle toeters en bellen". Niet beseffende dat je me 1 O 
dagen gaf, tja ik vroeg het wel op vrijdag de 13e. Je koffer stond al weer 
klaar, je was net bij mij geweest en och, uitpakken dat is geen feest, dus 
gewoon stand-by dat is wel zo makkelijk. Pa je laatste reis is nu geweest 
en ik hoop dat het allemaal goed was. Wij hebben goed ons best gedaan. 
Je bent nu naar de plaats waarin je geloofde. Je kent nu de mystiek en het 
geheim van de dood. Ik zou wel even om een hoekje willen kijken, maar 
ik heb nog een taak hier op aard. De kids en al dat kleine spul en natuurlijk 
Vogtschmidt Outdoor Center moet blijven draaien want, die naam mag 
niet verdwijnen. Ik heb een hoop van je geleerd, maar je even bellen of 
mailen is nu voorbij, maar je vertelde mij altijd dit is maar een kort bestaan 
en het andere houdt nooit meer op te bestaan. Ik wil u allen ook namens 
mijn man en Yvonne, mijn schoonzusje, en natuurlijk mijn kinderen en 

kleinkindertjes bedanken voor uw warme belangstelling na het verlies 
van mijn Vader, Pa, Opa, Opa oOpa, Dick. Ik denk dat eenieder zo zijn 
eigen aparte band met hem heeft gehad. Mijn pa was een bijzonder mens 
en gelovig en wi lde zijn Latijns en Italiaans weer op gaan pakken. Hij 
wilde nog niet gaan en dat doet het meeste pijn. Hij was trots op zijn 
Jezuietenopleiding, maar las ook de Koran . Hij wilde nog zoveel, maar 
zijn aardse tijd hier was op. Mijn vader gaf mij de volgende tekst als ik mij 
verdrietig voelde, na de dood van Willem en Mama. 

Verzet en overgave van Dietrich Bonhoeffer 
theoloog 1906 • 1945 

Als je van iemand houdt en je bent van hem of haar gescheiden dan kan 
niets de leegte van zijn of haar afwezigheid vullen . Je moet het niet 
proberen. Je moet het eenvoudig aanvaarden en volharden. Dat klinkt erg 
hard, maar het is ook een grote troost, want zolang de leegte werkelijk leeg 
blijft, blijf je met elkaar verbonden. Het is fout te zeggen God vult de 
leegte. Integendeel, Hij houdt die leegte heel. En zo laat Hij ons de vroe
gere gemeenschap met elkaar bewaren, zij het ook met pijn. Hoe mooier 
en rijker de herinneringen, des te moeilijker is de scheiding. De mooie 
dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar ge
schenk dat je met Je meedraagt. Je moet zorgen dat Je niet in je herinne
ring blijff graven en zo Jezelf erin verliest. Een kostbaar geschenk bekijk 
Je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogen
blikken is er een verborgen bron van vreugde en kracht. 

De Heilige Uitvaart zal geheel geschieden zoals Dick dit zou hebben 
gewenst. Daarna nemen wij afscheid van hem in het crematorium te Almelo. 
Condoleren na afloop in de koffiekamer van het crematorium, waar u wordt 
uitgenodigd om een kopje koffie of thee en een broodje met ons te nutti
gen. Wij zullen een maandje later zijn as verstrooien bij het boompje waar 
Mama destijds verstrooid is. 

Ine van Schuppen · Vogtschmidt 
Henny van Schuppen 

Yvonne Vogtschmidt • Nelson 
Yvette en Rob, Nicole en Niek, Ron en Thessa, Paul en Marian 

Martijn-Willem en Christa 
Matthijs, Sacha, Lieke, Lina 

Lange Dreef 18 
3902 AH Veenendaal 


