
Wij nemen afscheid van

Wout
den Dekker 
* Rotterdam, 28 januari 1943
† Tilburg, 23 oktober 2021

echtgenoot van

Henriëtte van Hoek

Tot het laatst toe wilde je leven, 
door je sterke wil hierdoor gedreven.

Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Je bent niet meer waar je was,
maar overal waar wij zijn.

Dank u wel dat u deel uitmaakte van het leven van Wout.
Bedankt voor uw steun en medeleven in welke vorm dan ook.

Een speciaal woord van dank is er voor de thuiszorg, de huisartsen en Marian.
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Wout werd geboren op 28 januari 1943 als oudste in het gezin Den Dekker. Na hem werden nog 
Herman, Henny, Gerard en Jack geboren. Toen Wout 8 jaar was verhuisden ze naar Gilze Rijen waar 
zijn vader een baan kreeg op het vliegveld.
Na de ambachtsschool ging Wout meteen als verwarmingsmonteur aan de slag. Op zaterdag ging hij 
dansen en het was daar waar hij Henriëtte ontmoette. Na enkele jaren verkering trouwden zij in 1969. 
Samen kregen zij 2 kinderen: Nico en Wanda. 
Vanwege zijn rug veranderde Wout van baan: bij Verbunt in Dongen werd hij magazijnchef. 
De vakanties gingen naar Limburg. In een tent, en later een caravan werd er op een camping 
gekampeerd. Overdag, als de kinderen buiten speelden zat Wout vaak te puzzelen. Maar ook was 
hij vaak in de kantine te vinden waar hij graag met Henriëtte een borreltje ging drinken. 
In 1987 veranderde hij wederom van baan. Omdat hij werd afgekeurd werkte hij vanaf dat moment op 
de taxi. Zonder kinderen gingen de vakanties verder weg: met Jos en Jose gingen ze naar Mallorca, 
Hongarije en de Canarische eilanden. Wout werd trotste opa van 5 kleinkinderen: Shanda, Ashley, 
Aurélien, Guylain en Léandre. Wat hield hij van hen en wat genoot hij van hen!
In 2006 stopte Wout volledig met werken. Hij werd vrijwilliger bij de dagopvang.
Vanaf dat moment kon het genieten met Henriëtte beginnen. Samen maakten ze vaak fietstochtjes 
waar ze allebei van genoten. Echter Wout zijn gezondheid liet het afweten. Hij kreeg last van COPD en 
ook Parkinson. De laatste jaren kon hij steeds moeilijker lopen.
Via de thuiszorg kreeg hij verzorging en ook waren Wout en Henriette elkaars mantelzorger. 
Vanaf 2019 ging Wout zijn lichamelijke toestand redelijk snel achteruit. 
Half oktober bleek dat Wout ziek was, hij had corona. Gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis werd 
hij helaas niet meer beter waardoor zijn dierbare gezin afscheid van hem moest nemen.
Wout werd 78 jaar… 

Correspondentieadres: Hofstad 28
 5126 EV  Gilze

Het afscheid en de crematie zullen in besloten kring 
plaatsvinden.

U kunt de dienst wel live meevolgen via 
www.uwafscheidonline.nl op maandag 1 november 2021 
om 11.00 uur.

Wilt u de familie schriftelijk een warm hart toedragen 
dan kunt u dat doen door een kaartje te sturen of  
een condoleance achter te laten op 
www.begrafenissencreemers.nl

Henriëtte den Dekker - van Hoek

 Nico en Giséle
  Aurélien
  Guylain
  Léandre

 Wanda en Mario
  Shanda en Tom
  Ashley


