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Maar als de laatste storm 
Me afbreekt moet ik gaan 
Laat me dan heel rustig 

In een beekje stil vergaan. 

In liefde en dankbaarheid willen wij gedenken 

Wilhelmus Antonius Wientjes 
Willy 

echtgenoot van Christina Johanna ten Vergert 

Hij werd geboren 21 juli 1914. Hij overleed 
plotseling op 28 mei 1997. We hielden zijn 

Uitvaart in de Marlaker1< op 2 juni waarna wij 
afscheid van hem hebben genomen tijdens de 

crematiedienst te Usselo. 

Willy was een mens die veel van de natuur hield. 
Nooit raak1e hij uitgekeken op planten, dieren en 
vooral vogels. Hij had er niet alleen bewondering 
voor. maar ook grote zorg. 

Hij is als kapper zijn loopbaan begonnen. Daarna 
is hij bij Ramie-Union modelmaker geweest. Met 
52 jaar werd hij afgekeurd, hij kende de pijn, maar 
ging niet bij de pakken neerzitten. Hij had gouden 
handen en wist zich overal verdienstelijk te ma
ken. Hij was een lieve zachtaardige Man en 
Vader. Zocht hijzelf de vrijheid om zijn leven vorm 
te geven, zijn vrouw kreeg van hem ook de ruimte 
om te doen wat zij goed dacht. 

Voor zijn kinderen was hij begripvol en hij stond 
altijd voor hen klaar. De kleinkinderen waren voor 
hem een bron van vreugde. Zij vonden hem een 
geweldige Opa. die alles voor hen over had. Opa 
had zo zijn eigen manier van grapjes maken. 
daarom noemden ze hem "Opa-grapjes". 
Tussen zijn familie had hij zijn eigen plaats. Hij 
was één van hen. 
Twee jaar geleden is hij ernstig ziek geweest. Dat 
heeft de rest van zijn leven bepaald. Hij kon niet 
meer fietsen en niet meer in de tuin werken. Daar 
had hij heel veel moeite mee. Gelukkig verstond 
zijn vrouw de kunst om deze mankementen wat 
op te vangen, dat waardeerde hij zeer. 
Met zijn vrouw. kinderen en kleinkinderen keek hij 
uit naar de dag dat hij 55 Jaar getrouwd zou zijn. 
Helaas heeft hij dit niet meer mogen beleven. 
Plotseling kwam aan dit rijke leven een einde. 
Moge hij nu zijn bij zijn Schepper, Hij die zoveel 
dingen heeft gemaak1 om anderen te laten genie
ten. 

Willy, Vader, Opa, dank Je wel voor al je 
zorg en liefde. 

Je hebt een plekje in ons hart. 
We vergeten je nooit. 

Voor Uw meeleven na het plotseling overlijden 
van mijn lieve Man en onze lieve Vader en Opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Ch. J. Wientjes · ten Vergert 
Kinderen en kleinkinderen 


