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Vele f1ïne herinneringen 
Verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons leven 

Maar voor altijd in ons hart. 

In dankbare herinnering aan 

Henk van der Vechte 

echtgenoot van 

RIKIE WIEFFERINK 

Op 12 november 1927 is hij geboren te Dalfsen 
en op 21 oktober 1993 is hij overleden in ver· 
pleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp, na· 
dat hij het H. Sacrament der Zieken had ontvan
gen. We hebben dinsdag 26 oktober afscheid 
genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de H. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem op 
het r.k. kerkhof aldaar te ruste hebben gelegd. 

In de herinnering van de velen die Henk gekend 
hebben leeft de gedachte aan een man wiens Ie-

ven zo sterk door ziekte bepaald is geweest. Al 
28 jaar lang heeft hij tegen zijn ziekte gevochten 
en vond het moeilijk om het te aanvaarden. Gro
te steun heeft hij in de jaren dat hij ziek was ge
had aan de mensen die hem veelvuldig bleven 
bezoeken. Ook in die laatste week in het ver
pleeghuis bleef er de grote belangstelling van al
len die langskwamen. 
Een bijzondere plaats in zijn leven was wegge
legd voor zijn vrouw, die hem met liefdevolle 
verzorging omringde en voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. Hij had er heel veel moeite mee 
om zijn gezin achter te laten, ook het laatste 
halfjaar toen hij er vrede mee had dat het niet an
ders was. 
In onze herinnering leeft een mens voort die veel 
hield van de natuur, met haar bloemen en die
ren. Hij was ook een gelovig man, die in zijn le
ven met God heeft willen gaan. Moge God nu 
met hem meegaan en hem opnemen in Zijn lich
tende nabijheid. 
Rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lie
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader en 
opa, danken wij U hartelijk. 

H. A . M. van der Vechte-Wiefferink 
Kinderen en kleinkinderen 




