


Vanuit de hemel kun je kijken 
naar de armen en de rijken. 

Wat de mensen doen en laten 
wat ze liefhebben of haten. 

Hoe de mooiste bomen leven 
wat de bodem ons kan geven. 

Hoe de wildste bloemen bloeien 
hoe kleine kinderen groter groeien. 
Vanuit de hemel valt zoveel te zien, 
dat je beter af bent daar, misschien. 

t 
Met liefde willen wij blijven denken aan 

Hermanus Johannes Wolters 

weduwnaar van 
Regina Gerharda Maria Dijkhuijs 

Hij werd op 14 maart 1912 in Losser (Glane) 
geboren. Plotseling is hij van ons heenge
gaan op 12 december 1995. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Maria Geboorte, op 16 december, hebben 
wij hem ter ruste gelegd in het graf bij zijn 
vrouw op het kerkhof naast de kerk. In deze 
donkere dagen voor kerstmis, is het voor ons 
echt even helemaal donker geworden. 

Misschien niet onverwachts, maar wel plotse
ling hebben wij vader, schoonvader en opa 
moeten missen. Zijn gezondheid was de laat
ste tijd zorgelijk geworden. Zoals hij was, is 
hij gestorven. Hij was geen man van veel 
woorden, in alle stilte ging hij van ons heen. 
We zullen ons hem blijven herinneren als een 
zorgzame man, die geweldig geleden heeft 
door de dood van zijn vrouw in 1985. 
Van huis-uit was hij een buitenmens. Hij hield 
van de dieren en de natuur om hem heen. 
Maar voor alles gaf hij zijn leven inhoud door 
opa te zijn voor zijn kleinkinderen Stijn en 
Thies. Zij gaven hem veel levensvreugde. 
Daarnaast heeft ook het voetbal, K.V.V.· 
Losser, meer dan 50 jaar veel voor hem bete
kend. 
In de dagen van het naderende kerstfeest 
moeten wij hem uit handen geven. Wij willen 
dat doen in het geloof van komende dagen, 
dat ook het eeuwige Licht hem zal moge ver
lichten en met de veel gehoorde woorden 
rond kerstmis willen wij voor hem bidden: rust 
in Vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
zijn Uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 




