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In dankbare herinnering aan: 

Willem Wittendorp 

Hij werd geboren op 3 maart 1907 in het dorp Klazie
naveen. Hij was de oudste van het gezin. 
Op 21-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met 
Anna Timmer. Samen stichtten ze een groot gezin, 
waar ze altijd liefdevol voor hebben gezorgd. 
Het huwelijk duurde ruim 55 jaar en eindigde door 
het overlijden van onze moeder en oma op 2 februari 
1985. Hij zorgde tot het eind goed voor haar. 

Na een gezond leven namen het laatste half jaar de 
krachten van lichaam en geest af. De ouderdom eiste 
zijn tol; van ziekenhuis naar huis en weer teru~, daar
na naar het bejaardenhuis en slechts een week m "De 
Horst". Op 11 maart 1993 overleed onze vader en 
opa. Op 16 maart 1993 hebben we hem na een Eucha
ristieviering ten afscheid, op het R.K. kerkhof in Eri
ca begraven; de plaats waar hij zo lang gewoond en 
gewerkt heeft. Vader heeft een lang leven van hard 
werken gekend. Het werk was hem nooit teveel. Na 
het harde leven in de turf en bij de boer kreeg hij een 
makkelijk leven bij de N .A.M. Tot zijn pensioen heeft 
hij daar ruim 19 jaar met veel plezier gewerkt. Naast 
zijn werk had hij één grote hobbie: zijn moestuin. 
Dat was zijn trots. 's Zomers was hij er 's morgens 
vroeg al voor dag en dauw te vinden, daarna naar zijn 
werk en 's avonds weer in de tuin tot het begon te 
duisteren. Zo was hij voor ons gezin een zorgzame 
vader. Daarnaast leefde hij bescheiden, teruggetrok
ken, was behoudend, kon heel erg mopperen, maar 
zich omdraaien en gewoon weer meedoen. 
Hij was een diep gelovig mens en gehecht aan de 
kerk. Hier hing hij naar het verleden, maar dat van 
vandaag was ook goed. Zo is hij in alle vrede van ons 
gegaan, en wij zijn dankbaar dat hij van ons was. 

Goede God, Willem Wittendorp heeft in U geloofd, op 
U vertrouwd, daarom vertrouwen we hem nu toe aan 
Uw veilige handen. Geef hem te leven in Uw nabijheid. 

Voor uw meeleven in deze voor ons droeve dagen, 
danken wij u, 

De kinderen en kleinkinderen 
WITTENDORP 


