
In dankbare herinnering aan 

Franciscus Albertus Wiefferink 
sinds 9 juli 1969 weduwnaar van 

GESINA SUSA \JNA OONK 
Hij werd geboren te Noord Deurningen op 
28 april 1895. Na het ontvangen van het 
Sacrament der zieken is hij in volle over· 
gave in de Heer overleden te Denekamp 
op 11 december 1984. Zijn lichaam hebben 
wij bij moeder te rusten gelegd op 15 de · 
cember d.o.v. op het k·~rkhof van de St. 
Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een qoede. zorgzame, eenvoudige en recht
vaardige vader en opa is volkomen voorbe
reid van ons heengegaan. Hij hield van zijn 
kinderen. klein- en achterkleinkinderen. 
Elk jaar genoot hij volop wanneer hij zijn ver
jaardag temidden van zijn grote familie 
mocht vieren. We zijn dankbaar dat we hem 
zo lang in een goede gezondheid bij ons 
mochten hebben. Dat neemt niet weg dat 
hij een lege plaats achterlaat. We zullen 
zijn verhalen over vroeger niet meer horen: 
zijn verhalen over twee wereldoorlogen. 
over zijn werk en de vele zorgen die hij 
met oma qekend heeft. Maar de vele her
inneringen blijven. Zijn diep geloofsleven. 
eenvoudig en oprecht zonder enige star
heid willen wij met ons meedragen. Vele 

jaren hooide hij bij de vaste groep bede· 
vaartgangers naar Kevelaer en 'n paar keer 
is hij naar Lourdes geweest. 
Frans Wiefferink was een bekende persoon
lijkheid in de dorpsgemeenschap. Met grote 
interesse volgde hij het dorpsgebeuren. 
Hij had vele vrienden. was een trouw be· 
zoeker van de Beiaardensoos, waarvan hij 
vele jaren voorzitter is geweest. 
Zoals hij geleefd heeft is hij gestorven. te
vreden en vol vertrouwen dat de hemel 
onze eindbestemming is. 
Vader. bedankt voor alles. 
Moge hij rusten in vrede. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand 
bid voor ons. 

Wij zijn U dankbaar en erkentelijk dat U 
met ons afscheid hebt willen nemen van 
hem die ons zo dierbaar was. 

Familie Wiefferink 

J. Benneker - koster - Denekamp 




