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Dankbaar voor al het mooie wat hij in 
ons leven bracht, willen wl.l blijven 
denken aan 

.Johannes Wilhelmus WUnakker 
echtgenoot van 
Johanna T heodora van Boekel 

Geboren te Schaijk op 18 december 1918; 
Overleden te Oss op 22 mei 1978, voorzien 
van het H. Oliesel. 

Nog zo kort na het heengaan van zijn zus 
Drina is Wim haar gevolgd. 
Zeker zijn vurige wens is vervuld: een 
lang ziekbed is hem bespaard gebleven. 
Maar toch 59 jaar is nog zo jong! Wij 
haclden hem zo graag nog langer In 
ons midden gehouden. 
Immers wie kan dat blijde gezicht van 
Wim vergeten? Die twinkelende ogen, die 
altijd schenen te zeggen: geniet toch van 
het leven dat zo mooi is! Die open lach, 
waarin heel zijn gelukkig wezen naar bui
ten straalde! Die grote handen, die zoveel 
zware zakken meel optilden en wegsmeten 
alsof het kinderspel was! 
Hoe hield Wim van de natuur! Daarin 
zag hij zichzelf weerspiegeld. 
Die pracht tot in het kleinste zo volmaakt 
en toch tegel ijk zo eenvoudig! WerkelU~, 
Wim was een man om van te houden ! :BtJ 
al deze zielegrootheid - leek hij hierin 
niet sprekend op zijn vader- deed hij de 
dagelijkse dingen zo vanzelfsprekend. 
's Morgens, voor moeder en de kinderen 
op waren gestaan, had hij de tafel al ge
dekt en de koffie bruin. 

Van een simpele voetbalmatch door de 
jongens uit Schaijk gespeeld kon hij in
tens genieten en de spelers enthousiast 
aanmoedigen . 
En zoals hü was in het gewone leven. zo 
was hij ook in zijn geloof. Zonder ophef, 
zonder veel woorden diende hij God en 
was hij Hem ook trouw met terdaad. 
Hoe har telijk zal de goede God de wijze 
Wim hebben onthaald! Hoe innig-blij zal 
hij Drina tegemoet getreden zijn en alle 
andere familieleden die hem reeds waren 
voorafgegaan! 
Maar wij Wim, nemen met droefheid van 
jou afscheid. W ij hadden nog zo graag 
langer genoten van je gulle lach, van je 
ontwapenende eenvoud, van je stille, 
blijde aanwezigheid. 
Wij zijn er echter van overtuigd dat jij 
gelukkig bent bij God en wij jou e_~ns 
weer terugzien. Dat is Immers de ftJne 
boodschap die Jezus ons heeft gebracht. 
Vaarwel dan, W im en hartelijk bedankt 
voor alle liefs dat je ons hebt geschonken, 
heel bijzonder aan je meest dierbare 
vrouw en kinderen. 
Rust in vrede, Wim en zing en fluit naar 
har telust In het land waar het eeuwig 
zondag is. het beloofde land, waar God 
alles in allen is en jij Hem moogt zien, 
in wie je heel je leven geloofd hebt. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling, 
betoond bij het overlijden van J. W. 
Wijnakker. 

J. Th. W ijnakker-van Boekel, 
kinderen en kleinkinderen 




