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Theodorus Hendrikus Wijering 

Zij werd geboren op 8 februari 1914 te 
Losser en overleed 73 jaar oud te Olden
zaal op 21 februari 1987. We hebben 
afscheid van haar genomen tijdens de 
Eucharistieviering in de Antoniuskerk te 
Oldenzaal en haar daarna begeleid naar 
het crematorium in Usselo. 

Moeder is ondanks haar zwakke gezond
heid en kwalen altijd blijmoedig en opti
mistisch geweest. Ze had een sterke 
levenswil en kwam er na iedere aanval 
van ziekte toch weer bovenop. In haar 
grote gezin van tien kinderen was zij het 
middelpunt en wist zij 'n sfeer te scheppen 
waarin iedereen zich thuis voelde. Zij was 
vriendelijk en gastvrij en haar huis stond 
open voor iedereen. Zij heeft hard gewerkt 
en voelde zich thuis bij haar gezin het 
beste op haar plaats. Zij was een echte 
moeder, zorgzaam en dienstbaar. Maar zij 
stelde zich hierbij altijd heel bescheiden 
op en maakte er geen ophef van. Deze 
houding lag in haar aard, maar was even
eens te danken aan haar diepgelovige 
christelijke levenshouding Zij had een 

grote liefde voor Maria en haar blijmoedig
heid hield wellicht ook verband met haar 
kinderl ijke verering voor Haar die we aan
roepen als de " Oorzaak van onze bhJd
schap" . Sinds december 1984 verbleef 
moeder in het verzorgingstehuis De Mo
lenkamp", waar zij samen met vader nog 
'n paar mooie jaren gehad heeft. Moeder 
heeft 'n heel gelukkig huwelijksleveln gehad 
met vader; zij is 44 jaar lang met hem 
getrouwd geweest. Vader had alles voor 
moeder over en heeft met veel liefde en 
toewijding voor haar gezorgd, vooral toen 
zij hulpbehoevend geworden was. 
We zijn God dankbaar, dat we zo'n goede 
en voorbeeldige moeder hebben gehad en 
we zullen aan haar altijd een fijne her
innering behouden. Nu zij overleden is 
willen we haar in ons gebed gedenken 
en we vragen in geloof en overgave: 

Heer, geef haar de eeuwige rust, 
het eeuwige ficht verlichte haar, 
dat zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn lieve vrouw zeg ik u ook namens 
mijn kinderen en kleinkinderen hartelijk 
dank. 

Th. H. Wljering 
Oldenzaal, februari 1987 


