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Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Jo hannus Willemsen 
weduwnaar van 

Geertruida Maria Weusthof 

Hij werd geboren op 12 februari J 905 en is 
voorzien van de Sacramenten der Zieken over
leden op 19 mei 1987. Wij hebben hem ter 
ruste gelegd op het kerkhof re Rossum Daar 
wad1t hij op de vemjzenis. 

Aan het aardse leven van Herman Willemsen 
is een einde gekomen, maar we hebben hem 
niet verloren. Hij is weggegaan uit een wereld 
waaruit ook wij eens moeten vertrekken. Hij is 
ons vooruitgegaan naar dat andere leven dat 
wij Hemel noemen. Hij zal er ons des re dier
baarder ZiJn naarmate we hem beter hebben 
gekend. Wij wll~n hem hier erg mi~sen om
dat hiJ zo'n beminlijk mens was. Het was pret
tig om met hem om te gaan! 
Hij heeft geleefd en gewerkt voor zijn gezin. 
Hoe diep het overlijden van z11n vrouw hem 
heeft geraakt zullen we nooit weren. Hij hield 
zielsveel van baar. 
Als kiod kwam hij naar Twente en hij ging 
zich thuis voelen in dit land en bij zijn be
volking. Zijn diep geworteld geloof bracht l>ij 
mee vanuit zijn geboortestreek en hier kwam het 
tot volle wasdom. Gods geboden en Zijn kerk 

respecteerde hij boven alles. Hij kon begrip op 
brengen voor de goede dingen van de nieuwe 
tijd. 
Alles had hij over voor zijn kinderen en ieder 
van ben gaf hij de kans om zich verder te 
ontplooien naar eigen wens. Meelevend stimu· 
leerde hij hen. Veel vreugde beleefde hij van 
zijn kleinkinderen waar hij ook alles voor over 
had. Zij zullen ia liefde aan hem terug denken. 
Zijn aardse leven is voltooid. Hem wacht de 
hemelse bekroning. God zal vol vreugde deze 
beminlijke mens op nemen in Zijn glorie. Voor 
ons allen zal hij een daadkrachtige voorspreker 
zijn. 
Lieve kinderen en kleinkinderen. Ik dank jullie 
voor al je liefde en aanhankelijkheid. Dank ook 
voor jullie liefdevolle zorg in de laatste jaren 
van mijn leven. 
Ik beo gelukig bij moeder. Blijf voor ons bid
den. In het gebed zijn we weer bij elkaar. 
Bewaar de goede sfeer die er altijd in ons ge
zin bestond. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. bid 
voor ons. 

De familie Willemsen dankt u allen voor het 

medeleven tijdens het overlijden van onze dier

bare vader en grootvader. 




