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RIE $LEGT 

Hij werd geboren te Steenwijk op 2 september 
1920 en is plotseling overleden op 11 augustus 
1987 in Giethoorn. Op 14 augustus hebben we 
afscheid van hem genomen tijdens een uitvaart
dienst In de H. Hartkerk te Hengelo ov. en een 
daarop aansluitende korte liturgische dienst in 

het crematorium te Usselo. 

In onze herinnering komt op de eerste plaats het 
beeld op van de vader van zijn gezin. Een goede 
man voor ziJn vrouw en zorgzame vader voor 
zijn kinderen. Bij hen lag zijn hart en warme 
belangstelling. Naar hen ging zijn zorg uit tot 
aan zijn laatste ademtocht. 

Hoewel hij al vanaf Jeugdige leeftijd kampte met 
een gebrekkige gezondheid en hij tengevolge 
daarvan enigszins gehandicapt in het leven 
stond, klaagde hij nooit. Dapper wist hij zijn 
ziekte te dragen, zonder anderen daarmee lastig 
te vallen. En zijn humor maakte hem tot een 
graag geziene en zeer gewaardeerde vriend. Ui
teraard viel het hem soms moeilijk te accep
teren, dat hij aan anderen moest overlaten wat 
hij graag zelf had willen doen. Maar gelukkig 
kon hij zijn energie en zijn artistieke begaafdheid 

heel vaak kwijt In zijn knutsel-, schilder- en te
kenwerk. En toen het laatste jaar ook dit minder 
begon te worden, genoot hij nog vaak, zoals op 
zijn laatste levensdag, op zijn geliefkoosde plek
je in Giethoorn aan en op het water. 

Hoewel we rekening hielden met een mogeilJI< 
nabije dood, kwam toch zijn heengaan erg on
verwacht. Maar gelukkig heeft hij niet hoeven 
te lijden. En met hem vertrouwen wij, dat God 
1ijn welbestede leven zal bekronen met de eeu
wige heerlijkheid. 

HIJ ruste In vrede I 

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling 
zeggen wij U hartelijk dank. 

R. van der Woning-Siegt 
en kinderen 

Hengelo ov, augustus 1987 
Celebesstraat 50 




