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In dar.,kbare herinnering aan 

WILLEM WITTENDORP 
weduwnaar van 

Helena Maria Remmers 
eerder gehuwd met 

Anna T. Heijnen en Maria M. Reuvers 

Hij werd geboren te Emmen op 15 januari 
1891 en overleed plotseling aldaar op 2 juni 
1932. Op 5 juni hebben we afscheid van hem 
genomen en hem te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Klazienaveen 
Op een , moment dat hij er aan toe was is 
de dood over hem gekomen. Hoogbejaard 
heeft God zijn trouwe. dienaar tot Zich 
geroepen. We zullen zijn vertrouwde aanwe
zigheid missen , dat doet ons verdriet. 
Wanneer we nu echter aan hem terugdenken 
dan troost het ons dat wij vele goede her
inneringen aan hem mogen bewaren. Hij 
was een ener,giek en hardwerkend man die 
in zijn jonge jaren de grondslag legde van 
ie '.s dat late r uitgroeide tot een flink be
drijf. Bij dat al schonk hij steeds de vo lle 
aandacht aan zijn kind·eren en later weer op 
de oude dag aan zijn kleinkinderen, die hem 
allen zeer ter harte gingen. 
Zijn leven was verder gekenmerkt door een 
sterke verbondenheid met God en zijn Kerk . 
Daaruit putte hij de kracht om tegenslagen 
in zijn leven zo goed mogelijk te boven te 
komen . Wij denken hierb ij aan het te vroeg 
over lijden van zijn eerste twee echtgenotes, 

de moeders van de kinderen . 
Een goed half jaar geleden verloor hij zijn 
laatste echtgenote, die ruim 35 j aa r voor 
hem een trouw levenssgezel l in en een goede 
moed er van de kinderen was. Met een ze
ker heimwee dacht hij soms aan deze laat
s•e mooie jaren terug. 
We hebben het toch mooi gehad, zei hij 
dan. Na moeders overlijden namen zijn 
krachten af en sprak hij wel eens uit, dat 
hij moeder snel zou volgen. 
Zo is nu deze wens in verwulling gegaan. 
Wij geloven dat het zo goed is, omdat va
der er helemaa l op voorbereid was dit aard
se leven vaarwe l te zeggen. Wij danken 
God dat •het zo heeft mog en gebeuren . 
Moge Hij zijn trouwe dienaar belonen met 
de eeuwige vreugde. 

Voor de blijken van deelneming betoond bij 
het over! ij den van onze goede vader, schoon
vader en opa, betu igen we U onze oprechte 
dank. 

Familie Wittendorp. 
Kinderen , klein-
en achterkleinkinderen. 

Emmen , 5 juni 1982. 


