
Dankbare herinnering aan 

t Johan Wiefferink 

geboren te Denekamp 18 oktober 1917 
overleden te Hengelo 27 november 2001 

Op zaterdag 1 december 2001 hebben wij afscheid van 
hem genomen tijdens de gezongen Eucharistieviering in 
de Onze Lieve Vrouwekerk en hem daarna begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Je ontmoette ma voor het eerst in 1946 bij Kothman in 
Oldenzaal, dit was het moment waaruit een band groeide 
die na 55 jaar abrupt werd afgebroken. Jij bepaalde op je 
eigen manier hoe je met allerlei zaken omging. Stip.theid 
en regelmaat waren een belangrijk onderdeel van Je le
ven, waar ma een belangrijke rol in had. 
's Morgens op de fiets naar het werk altijd nog even de 
duim omhoog als teken van tevredenheid. Een beschuit 
met kaas en een kopje koffie na het werk waren vaste 
prik. 
Net als de buren was ook de familie zeer belangrijk voor 
je, veel geluk maar ook verdriet heb je samen met hen 
gedeeld. De deur stond altijd voor iedereen open. 
Klagen deed je niet, •geen gezeur deurgoan' was het 
motto. Je was een gelovig mens en de kerk was daarin 
een belangrijk onderdeel. 

Rondom het huis kwam steeds minder ruimte door het 
toenemende aantal fuchsia's. Natuur was iets waar je 
geen genoeg van kreeg. . 
Heel Twente heb je gezien zowel lopend als op de fiets. 
Met de familie naar Portugal en Schotland hier raakte je 
samen met ma niet over uit gepraat. 
Voor de kleinkinderen was je als opa pannenkoek en 
opa Hengelo een lieve opa. Ze zullen het donderja~~n 
met jou erg gaan missen. Je was een man van weinig 
woorden maar altijd recht door zee. 
Naast dit alles waren de kanaries een rode draad in je 
leven. Vele prijzen heb je binnen gehaald. leder van ons 
heeft wel een schaaltje in de kast staan. Als keurmeester 
ben je het hele land door geweest, al waren er plaatsen 
bij waar je eens maar nooit weer kwam. . . 
Kanaries waren je lust en je leven ook al kostte Je dit de 
laatste tijd steeds meer moeite. Samen met ma bracht 
je de vogels naar de Houtmaat. Je ging zo als altijd met 
de auto. Hier hebben jullie tot het laatste toe veel plezier 
aan beleefd. Wie kon vermoeden dat dit de laatste keer 
zou zijn. Je liet ons in groot verdriet achter. 

Voor altijd zul je in onze gedachten zijn. 

Wij danken u hartelijk voor uw betuigde medeleven na 
het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoon
vader en opa. 

Annie Wiefferink - Vleerbos 
kinderen en kleinkinderen. 




