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Vader werd 75 Jaar geleden in Denekamp gebo
ren en groeide op in een groot gezin. 
Van jongsaf aan stond zijn liefde voor de men
sen, de dieren en de verbondenheid met de 
natuur centraal. 
Op 21 november 1950 is hij getrouwd met Lies 
Eppink die hij altijd op handen heeft gedragen. 
6 Kinderen zijn hun geschonken en samen heb
ben ze veel moeilijke periodes doorstaan en 
overwonnen. 
Op de boerderij heeft hij hard moeten werken, 
maar steeds vond hij tijd voor zijn gezin. 
Gezelligheid, verrassingen, samen muziek 
maken, zingen en ook vakantie was Pa zijn lust 
en leven. 
Hij leerde ons te presteren en niet te snel op te 
geven. 
Zijn sterke karakter en wil hielpen hem toen hij 
op latere leeftijd nog aan een nieuw maat-

schappelijk leven moest beginnen. Ook daarin 
slaagde hij. 
Hij wist zich graag omringd met mensen en 
straalde dat ook uit. Pa stond voor iedereen 
klaar en later - toen hij was afgekeurd - knutsel
de hij graag voor zijn kleinkinderen, zijn grote 
trots. 
Met veel zorg en toewijding heeft hij zijn vrouw 
verzorgd. 
Het noodlot trof hem en hij werd invalide. 
Hij kon niet meer praten, maar ondanks deze 
zware handicap bleef hij positief en blijmoedig. 
De laatste weken van zijn leven waren moei
zaam en vol pijn, maar hij klaagde niet. 
Hoe lang moeten de nachten voor hem zijn 
geweest? 
Vader is waardig en rustig gestorven. Zijn 
lichaam is ons ontnomen, maar niet de herinne
ring aan wie hij was. 
Hij was een geweldige man, vader en opa die 
we erg zullen missen. 

Voor de getoonde belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa, zeggen wij u har
telijk dank. 

Lies Wiefferink - Eppink 
Kinderen en kleinkinderen. 




