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"De bloemen bloeiden, de vogels zongen, 

en toen werd het stil ..... " 

Gedenken we dankbaar in onze gebeden 

Albertus Marinus Wijering 

echtgenoot van 

Aleida Catharina Juliana Jansink 

Geboren: 1 september 1914 te Losser. 
Overleden op 31 januari 1997 te Weerselo. 

Hij overleed geheel onverwacht 's nachts in zijn 
vertrouwde omgeving. De familieleden, vrien
den en kennissen hebben hem op 4 februari na 
een Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk te 
Weerselo begraven op het R.K. Kerkhof van de 
H. Maria-Geboortekerk te Losser. 

Vanuit een gezin van 10 kinderen groeide hij 
gelovig en in eenvoud op in Losser. 
Op 4 juni 1946 trad hij in 't huwelijk met Leida 
Jansink, met wie hij meer dan 50 jaar lief en 
leed deelde. 
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 
allen jongens. De liefde voor de natuur en de 

voetbal(sport) bracht hij hen nadrukkelijk bij. 
Een heel speciale plek in zijn hart namen zijn 
kleinkinderen in. Hij kon trouwens toch goed 
met kinderen omgaan. 
Bats is een groot deel van zijn leven werkzaam 
geweest in de textiel. Toen deze sector uit 
Twente verdween kwam er een moeilijke perio
de op hem en zijn gezin af. 
Gelukkig brak na enige tijd toch de zon weer 
door en mocht hij van zijn hobby "het tuinieren" 
zijn werk maken bij de Groenbouw in Losser. 
Menig stekje heeft sindsdien kunnen opgroeien 
bij familie en kennissen. 
Zijn tuin met daarin de planten en vogels waren 
zijn lust en zijn leven. 
In het bejaardenhuis kende men hem vooral 
van 't zangkoortje en 't aansteken van de kaar· 
sen. 
We zullen hem herinneren als iemand met een 
opgewekt karakter, een aanstekelijke humor, 
die met iedereen een praatje maakte. 
Zijn plotseling overlijden was een grote slag 
voor de mensen die hem dierbaar waren. 
In het bijzonder zijn vrouw Leida. 
Het is leeg nu hij er niet meer is, maar wij gelo
ven stellig dat hij het huis van de Heer is binnen 
gegaan. 

A.C.J. Wijering-Jansink 
Kinderen en kleinkinderen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 




