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Met liefde willen wij blijven denken aan 

Hendrik Wljering 

echtgenoot van Marietje Gevers 

Hij werd geboren te Losser op 30 september 
1918 en overleed op 30 mei 2001 In het 

ziekenhuis in Enschede. Na de Eucharistieviering 
in de H. Maria Geboortekerk hebben we hem op 

5 juni begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Pa trouwde in 1953 met ma en ze zijn 48 jaar 
gelukkig getrouwd geweest. HIJ was een man die 
hield van eenvoud In alle opzichten. In zijn jonge 
jaren werkte hij in de textiel en later als grondwer
ker bij de HeidemaatschapplJ. Als art>eider was hij 
overtuigd vakbondslid en vanuit deze overtuiging 
voerde hij heftige discussies aan menig ver
jaardagstafel. In zijn jongere sportieve jaren 
speelde hij in het eerste van K.V.V. als linksbuiten. 
Klootschieten en biljarten waren andere hobby's 
van hem. Veel tijd stak hij In zijn moestuin aan de 
Oldenzaalsestraat met altijd een teil brandnetel
water in de buurt ter bestrijding van het ongedier· 
te. Op 55 jarige leeftijd kreeg hij longproblemen en 
twee jaar later was hij genoodzaakt te stoppen met 
werken, iets waar hij het aanvankelijk erg moeilijk 
mee heeft gehad. 

Pa was een natuurmens en fietsend kon hij Intens 
genieten van de prachtige omgeving waarin hij 
woonde. Hij hield veel van zijn twee kleinkinderen 
en was erg trots op hen. Ook zij hebben Losser 
leren kennen bij opa op de fiets. Pa had interesse 
in het wereldgebeuren maar ook in de mensen 
dicht om hem heen. Hij bezocht vaak zieken en 
oude bekenden. Ma was zijn steun en toeverlaat 
en ze was er altijd voor hem. Samen genoten zij 
van de dingen die het leven hen nog te bieden had. 
Een potje Amerikaans jokeren was zijn passie. 
Vele avonden heeft hij zo met ma doorgebracht. 
De afgelopen jaren heeft hij veel problemen met 
zijn gezondheid gehad, maar steeds was hij vol 
goede moed en wilskracht en had het volste ver
trouwen In de toekomst. Hij kon altijd goed zijn 
grenzen bepalen wat zijn gezondheid betreft en 
voelde waarschijnlijk ook aan dat zijn einde nader
de. Enkele keren sprak hij dit ook uit naar ons. 
Zijn laatste uren waren zwaar maar omringd door 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is hij heel 
tevreden ingeslapen. 

Zoals hij leefde 
is hij heengegaan. 

Eenvoudig, tevreden 
en karaktervol. 

Dank aan ieder die op welke wijze dan ook betrok
ken was bij pa en voor hem iets hebben betekend. 
Dank aan allen die aanwezig waren bij zijn 
uitvaart en begrafenis. 
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Kinderen en kleinkinderen 




