


t Dankbare herinnering aan 

WIM VOGT 

echtgenoot van 

LIEN YNTEMA 

Geboren op 17 maart 1927. Overleden op 17 juni 
1993. De Uitvaartmis vond plaats op 23 juni in de 
Mariakerk te Enschede, waarna crematie volgde 
in het crematorium "Enschede" te Usselo. 

We denken aan hem terug als een attente echt· 
genoot, zorgzame vader en geweldige opa. 
Gelukkig was hij al vanaf 1986 in de VUT, onge
twijfeld de mooiste periode uit het leven van 
Wim en Uen. 
In die periode zijn ze behalve huwelijkspartner 
zeker ook elkaars beste vrienden geworden. Ze 
genoten van het samenzijn, door te fietsen, te 
wandelen en erop uit te gaan. 
Pluk de dag was hun motto. 
Sommigen vonden dat ze sorns wat te veel op 
elkaar gericht waren, maar zelf hebben ze dat ze
ker niet als negatief ervaren. 
Ze waren zich er ook van bewust wat de risico's 
waren als een van beiden weg zou vallen. Lien 
beseft zich dat nu ook, maar put veel kracht uit 
de goede tijd die ze samen hebben gehad. 
Die periode is afgesloten met een vakantie in 
Oostenrijk, waarvan ze allebei intens genoten 
hebben. tot op het laatste moment op de auto
bahn nabij Dortmund. 
Wim hield ervan enerzijds een goed leven te lei
den. maar kon ook erg genieten van de kleine en 
eenvoudige dingen in het leven en de natuur. 

Wel was het zijn aard om de dingen goed te re
gelen en voor elkaar te hebben. 
De mensen kennen hem als iemand met een 
groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardig· 
heid. Hij had het er moeilijk mee als hij vreesde 
dat hijzelf iemand anders daarin te kort zou kun· 
nen doen. 
Wim was gevoelig en emotioneel betrokken. 
Hij stond altijd klaar en dacht mee en had het er 
moeilijk mee als mensen dat naast zich neerleg· 
den. 
Hij had veel behoefte aan kontakt. Een praatje 
onderweg, met een voorbijganger, passanten 
groeten, een babbeltje maken. Dat waren zaken 
waarvoor hij altijd tijd had. 
De kinderen waren al lange tijd de deur uit. Het 
feit dat Karin en Ingrid in de buurt woonden 
vond hij heel plezierig. Anderzijds bood het feit 
dat Paul in Doorn en later in Leersum woonde 
hem en Lien de perfekte mogelijkheid om dat 
deel van het land beter te verkennen, per fiets of 
te voet . 
De kleinkinderen woonden alle drie in zijn direkte 
nabijheid, hij zag ze dan ook heel vaak. 
Hij genoot intens van Susanne, Ruben en 
Kirsten en omgekeerd. De kleinkinderen hadden 
een bijzondere uitwerking op hem. 
Opa knutselde veel voor hun en maakte de 
mooiste dingen, liefst van hout. Het materiaal 
dat zijn grote voorliefde had. 

Voor uw belangstelling na het overli1den van 
mijn lieve man, onze vader en geweldige opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

LIEN VOGT-YNTEMA 
Kinderen en kleinkinderen. 




