
Ik noem je mama. 
Wij noemen je oma, 

Wij noemen je Femie ... 

Een dankbare herinnering aan 

Femia Geertruida Wijnberg · Vaanholt 

echtgenote van 
Hendrikus Johannes Wijnberg 

Zij werd geboren op 7 april 1925 te Weerselo. Na een 
langdurig ziekbed overleed zij, toch nog vrij plotseling, op 
28 november 2001. We hebben afscheid van haar geno
men tijdens de uitvaartplechtigheid in de St. Plechelmus
kerk te Deurningen en haar op het R.K.-kerkhof aldaar te 
ruste gelegd. 

Mama kwam uit een gezin van vijl kinderen en trouwde 
op 24 mei 1952 met papa. Samen kregen ze drie doch
ters en twee zonen. Vanaf haar trouwen heeft zij de zorg 
van haar beide ouders op zich genomen. Mama genoot 
van de kleine dingen van het leven, zoals het wandelen 
in de sneeuw, dagjes uit, op vakantie gaan, met name de 
vakantie's naar Banneux, Kevelaer en Lourdes. Deze 
laatste vakantie's hebben haar veel kracht gegeven in 
haar verdere leven. 

Bijna acht jaar geleden werd ze ernstig ziek. Het leek 
allemaal goed te gaan, totdat bijna drie jaar geleden de 
ziekte in ernstige vorm terugkwam. Hiervan werd ze 
helaas niet meer beter. Ze moest soms door diepe 
dalen, maar als het goed ging genoot ze van alle dingen 
om haar heen. Een heel speciaal plekje was haar prieel
tje waar ze, zolang het nog kon, genoot van alle dingen 
om haar heen en even de momenten van pijn en verdriet 
kon vergeten. Ook van de bezoekjes, samen met papa 
of met ons of alleen, aan familie, vrienden en bekenden, 
kon ze intens genieten, maar altijd zei ze erbij; als ik 
goed te pas ben, dan kom ik. Alle kleinkinderen waren 
haar even dierbaar, maar Bart en Lars hadden een spe
ciaal plekje in haar hart. Heet trots was ze op haar 
eerste achterkleinkind Mitchel!. Wij hebben grote be
wondering gekregen voor haar moed en doorzettings
vermogen. 

Voor uw blijken van medeleven en deelneming, onder· 
vonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
dierbare echtgenote, onze dierbare moeder, groot- en 
overgrootmoeder, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Uit aller naam 
H.J. Wijnberg, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind. 




