
Zijn lijfspreuk was: 
"Wat hew een mooie oale dag" 

voor ons echter veel te kort! 



Ter herinnering aan 

Hennie Wljering 

echtgenoot van Betsie Wijering-ten Dam 

geboren op 27 juni 1923 
overleden op 9 november 1995 

Een lieve man, ruim 46 jaar getrouwd met 
Betsie, een fantastische vader en een lieve 
opa die dol was op zijn kleinkinderen is on· 
verwachts na een kortstondige ziekte van 
ons heengegaan. 
Na zijn pensionering hield het werken niet 
op. Hij stond altijd klaar voor ons allen. Wat 
hielp hij graag bij zijn kinderen met verhui· 
zen, bouwen of verbouwen en hij was altijd 
zo trots op het resultaat. Ook bij de familie 
Keizers was hij kind aan huis, tot het laatst 
toe was het werk daar zijn lust en zijn leven! 
De verhuizing naar de Kostersgaarden was 
best een moeilijke stap. Ondanks alles heeft 
hij het daar wel naar zijn zin gehad. Met zijn 
nieuwe autootje ging hij graag met moeder 
een eindje rijden. 

Van zijn laatste vakantie heeft hij ontzettend 
genoten en zei tegen moeder: ik stop met 
werken en wij gaan om de vier weken op 
pad! 

Klootschieten was zijn grote hobby, vele uren 
heeft hij op de baan met veel plezier doorga· 
bracht. Graag mocht hij met zijn kleinzonen 
gaan vissen en ze hebben veel van hem ge· 
leerd. Ook was hij in voor een goeie grap en 
gezelligheid kende voor hem geen tijd. Wat 
zullen wij zijn verhalen over vroeger • die hij 
met zoveel smaak kon vertellen • missen. 

Wij zijn intens verdrietig en weten dat hij voor 
ons en allen die hem gekend hebben een 
grote leegte achterlaat. Zijn zijn hem zeer 
dankbaar voor de mooie tijd die wij met hem 
hebben gehad. 

Altijd zullen wij je weer tegenkomen. 
Wij zeggen niet "het is voorbij". 

Alleen je lichaam is weggenomen. 
Niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Dag lieve man, vader en 
allerliefste opa. 




