
Ter dankbare gedachtenis aan 

Wilhelmus Johannes Visschedijk 
echtgenoot van 

Johanna Francisca Hoffmann. 
Hij is op 28 mei 1924 te Losser ge
boren. Na een korte tijd van ziekte 
overleed hij vrij onverwacht op 10 juli 
1985 te Enschede. Na een gezongen 
Uitvaartmis in de Gerardus Majellakerk 
te Overdinkel heeft de crematie in het 
crematorium "Twente" op 15 juli 1985 
plaats gevonden. 

Mijn man, onze vader en opa, broer en 
kennis had een opgeruimd karakter en 
was een levenslustig mens. Daarom 
heeft het ons zo diep getroffen dat juist 
hij op een te jonge leeftijd in zo'n korte 
tijd door een ongeneeslijke ziekte van 
ons moest heengaan. 
Hij lééfde voor zijn gezin en voor zijn 
werk. Hij had graag mensen om zich 
heen, hield van een grapje en was be 
reid bij t e springen waar mensen een 
beroep op hem deden. Met hart en ziel 
was hij verbonden met Overdinkel, in 
het bijzonder met de Muziekvereniging 
.,Concordia". 
In zijn gezin wist hij een sfeer te schep
pen van vriendschap en onderling ver
trouwen. Hij wees zijn kinderen op de 

positieve kanten van het leven en ze 
te waarderen. 
Hij hield van het leven en gunde daar
van ieder zijn deel. 
Samen zagen wij uit naar ons veertig
jarig huwelijksjubileum als een beves
tiging van onze verbondenheid als man 
en vrouw, als ouders met hun kinderen. 
Dit feest zal jammer genoeg niet door 
mogen gaan. 
De fijne herinneringen aan mijn man, 
onze vader en opa, zullen voor ons een 
sterke troost zijn en een kracht om de 
komende tijd van droefheid en gemis 
te verwerken. 
Al is hij niet tastbaar meer bij ons aan
wezig, hij zal met ons zijn als wij in 
zijn geest verbonden blijven met elkaar. 
Moge de Goede God zijn leven vervol 
maken in Zijn heerlijkheid en hem op· 
nemen in Zijn vreugde. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor de blijken van medeleven die U 
hebt betoond na het zo onverwachte 
overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

J. F. Visschedijk-Hoffmann 
kinderen en kleinkinderen 




