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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Frederikus Antonius Wijnberg 

Frits 

Frits werd geboren op 12 februari 1925 
te Lemselo. Hij is op 6 september 2005, 

na een moedig gedragen ziekte en gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken 

overleden. Na de uitvaart in de 
H. Maria geboortekerk hebben we hem op 

1 O september 2005 te ruste gelegd 
op het R.K.-kerkhof aldaar. 

Hij groeide op in een groot gezin. Op 1 januari 
1947 leerde hij zijn vrouw Lies kennen, op 2 sep
tember 2004 waren ze 50 jaar getrouwd. Ze kre
gen samen 3 kinderen Nardie, Chris en Gea. Ze 
hadden een gelukkig huwelijk en genoten van 
het leven. Ook van zijn kleinkinderen hield hij 
veel. Hij was trots en zorgzaam en hij mocht 

graag met ze dollen. 

Verdrietig zijn we omdat we mijn lieve man, onze 
lieve Pa, opa en mijn overgrootvader nu moeten 
missen. 8 weken was hij ziek, gestreden heeft hij 
tot op het laatst om zo lang mogelijk bij ons te 
blijven. Maar gelukkig zijn er zoveel goede henn
neringen aan hem, die altijd bij ons blijven. 

Hij was al 41 jaar hartpatiënt en heeft 2 keer een 
hartoperatie gehad. Daardoor kon hij op zijn 39e 
jaar al niet meer werken, dat was voor hem heel 
erg moeilijk want hij kon niet meer werken voor 
zijn gezin. Daarom is hij op zijn 48e jaar toch 
maar weer wat gaan doen en werd drager. Dat 
heeft hij 32 jaar gedaan, de laatste 11 jaar bij 

Flokstra & De Leeuw. 

Op 9 maart 2005 is hij overgrootvader geworden 
van Kayla en wat was hij trots op haar. Hij was zo 
blij dat hij dat nog mee heeft mogen maken. 

Voor uw meeleven met Frits tijdens zijn ziekte en 
met ons in deze dagen van afscheid zeggen wij 

u hartelijk dank. 

Lies Wijnberg-Ebbing 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 




