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Ik hoop op een land 

Met grote bossen, bloeiende bloemen 
en een koor van fluitende vogels. 

Een dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Wijnberg 

weduwnaar van 
Femia Geertruida Wijnberg - Vaanholt 

Hij werd geboren op 2 september 1923 te Lemselo. Na 
een kortstondig ziekbed overleed hij, gesterkt door het 
sacrament der zieken , vrij plotseling op 29 november 
2003. We hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
uitvaartplechtigheid in de St. Plechelmuskerk te Deurningen 
en hem op het R.K. kerkhof aldaar te ruste gelegd. 

Pa kwam uit een gezin van elf kinderen en trouwde op 24 
mei 1952 met mama. Samen kregen zij drie dochters en 
twee zonen. Pa is na de lagere school direct begonnen 
met werken in de fabriek van Gelderman te Oldenzaal. 
Hier heeft hij ruim veertig jaar gewerkt en ging altijd op 
zijn brommer, door weer en wind, zonder een dag over te 
slaan naar zijn werk. Ook zorgde hij voor de boerderij; dit 
was zijn enige en grote hobby. 

De noaberplicht had hij hoog in het vaandel, de noabers 
konden altijd een beroep op hem doen. In 1992 moest hij, 
door zijn hartoperatie, een stapje terug doen en deelde hij 
de zorg van de boerderij met zijn zoon Bennie. Maar voor 
de kippen, eenden en konijnen bleef hij zelf zorgen en 
deze werkzaamheden mocht niemand overnemen , 
ondanks dat dit de laatste tijd steeds veel meer moeite 
kostte. 
Jaren heeft hij ook voor ma gezorgd en lief en leed 
gedeeld met haar, vooral toen ze ziek werd. Het was 
voor hem zo vanzelfsprekend , ondanks dat hij er veel 
moeite mee had. Na haar overlijden heeft hij toch de 
draad weer opgepakt en zag je hem weer regelmatig op 
zijn spartamet rondrijden. Ook van de uitstapjes met ons 
en met de Zonnebloem en Welzijn Ouderen begon hij 
weer te genieten. 
Ook genoot hij van zijn klein- en achterkleinkinderen. Hij 
was voor hun een goede opa. Ook al werden ze door 
hem veel geplaagd, ze kwamen altijd weer bij hem terug. 
Op 17 november 2003 werd hij opgenomen in het zieken
huis en liet hij doorschemeren dat hij, waarschijnlijk, niet 
meer thuis zou komen. 

Pa, je was voor ons een bijzondere 
vader en we zijn heel erg trots op je. 

Voor uw blijken van medeleven en deelneming, onder
vonden tijdens de ziekenhuisopname en na het overlijden 
van onze dierbare pa, opa en oude opa, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 


