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Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 

nimmer klagend, altijd stil dragend. 
Moedig ging je door, steeds weer. 

Tot op het laatste moment, 
het wilde niet meer. 

In dankbare herinnering aan 

Herman de Wit 

echtgenoot van Jo Dieker 

Hij werd op 30 juni 1924 te Delden geboren. Gesterkt 
door het H. Sacrament van de Zieken is hij op 1 april 
1997 in zijn voor hem zo vertrouwde thuisomgeving 
overleden. Na een gezongen Eucharistieviering in de 
H. Blasiuskerk te Delden hebben wij op 5 apri l 1997 
afscheid van hem genomen in het crematorium 
"Enschede' te Usselo. 

Pa, vele mensen gingen graag met je om, omdat je 
een opgewekte, vriendelijke man was. Je had in en 
buiten de famil ie om veel vrienden. Ook in het vereni
gingsleven was je altijd actief. Van jongs af aan was 
je grootste wens om eigen baas te zijn. Het was 
daarom niet verwonderlijk dat je al vroeg een eigen 
groentenzaak had. Vele uren heb je samen met ma in 
je bedrijf gestoken. Ondanks al die drukte had je al-

tijd tijd voor je kinderen en kleinkinderen. Toen je na 
34 jaar je eigen zaak sloot, kon je het werken niet 
laten. Je hebt nog menig uurtje besteed aan het hel
pen opbouwen van de groentenwinkels van Leo en 
Cor. De wetenschap dat je je tijd daar zinvol be
steedde heeft jou het grootste deel van je ziekte op 
de been gehouden. Toen je eenmaal besefte dat een 
spoedig afscheid onontkoombaar was, gaf je de wens 
te kennen thuis te willen sterven, temidden van je fa
milie. Mei grote bewondering hebben we je gevolgd 
tijdens je ziek zijn. Je hebt het onvoorstelbaar goed 
gedaan. Pa, je blijft onuitwisbaar in onze herinnering. 
Met grote dankbaarheid zullen we steeds aan je den
ken. Je eerlijke en sterke karakter, je vlotte en gezel
lige manier waarop je met ons omging, je vrolijkheid 
en je gevoel voor humor, je goedheid waardoor je 
eerder aan ons dan aan jezelf dacht. 

Je hebt je vanuit een gezonde godsdienstigheid in 
alle rust aan God overgegeven. De vredigheid die je 
uitstraalde vlak voor je dood maakt het voor ons 
mogelijk om dit verlies te dragen. Eindelijk geen pijn 
meer. Het is goed zo. Pa, we zullen je missen. 

We willen graag iedereen bedanken die ons tot steun 
is geweest tijdens de ziekte en na het overlijden van 
Pa. 

J. de Wit-Dieker 
Delden, april 1997 Kinderen en kleinkinderen 




