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Dankbaar gedenken wij 

Rudie Wijnberg 
Hij werd geboren in Oldenzaal op 3 februari 
1959. Na een lange lijdensweg is hij te Oldenzaal 
overleden op 17 augustus 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Plechelmusbasiliek op 20 augustus en 
hem daarna te ruste gelegd op de begraafplaats 
in Oldenzaal. 

Veel te vroeg, pas 35 jaar, is een einde geko
men aan zijn leven. De dood heeft iemand weg
genomen, die wij zo graag meer toekomst had
den gegund. Maar we stonden machteloos te
genover de ziekte die hij zo moedig wist te dra
gen. Nooit ziek geweest, openbaarde zich an
derhalf jaar geleden deze ongeneeslijke ziekte. 
Rudie heeft de strijd aangebonden en alles ge
daan wat maar mogelijk was. Binnen een jaar 
heeft hij drie zware operaties ondergaan. Hij 
heeft veel pijn geleden en in stilte verwerkt, want 
naar buiten toe wilde hij niet ziek zijn. Hij ver
werkte het allemaal voor zichzelf omdat hij een 
ander volstrekt niet tot last wilde zijn. Uiteinde
lijk is l1ij toch nog onverwacht thuis, in de ver
trouwde omgeving van het ouderlijk huis, over
leden. 
Rudie heeft in zijn leven, dat menselijkerwijze 
gesproken veel te kort is geweest. echt geno-

ten. Hij was gelukkig in zijn werk bij Signaal en 
in zijn vrije tijd had hij een grote passie voor 
muziek en de duivensport. Bijna 25 jaar is hij lid 
geweest van Semper Crescendo en in de dui
vensport genoot hij van de vluchten van zijn 
duiven en was hij penningmeester van de ver
eniging "De Snelvlucht" . 
Rudie mocht graag bezoek ontvangen, als het 
gesprek maar niet over zijn ziekte ging. Want 
daarvan zij hij altijd: "Niet zeuren· . 
Waar hij altijd erg van genoot was het bezoek 
van zijn neefjes en zijn nichtje. Daar kon hij alles 
van hebben en daar had hij ook alles voor over. 
Hij was echt hun "suikeroompje". 
Vier maanden geleden heeft hij zich nog een 
nieuwe auto gekocht, want hij bleef hopen, te
gen beter weten in. Hij was er trots op en heeft 
er in ieder geval nog van genoten. 
Als een hartelijke, rustige jongen, die liever op 
de achtergrond stond dan op de voorgrond, zó 
zullen wij ons Rudie altijd blijven herinneren. 
Bedankt voor alles. We zullen je missen. 

Rust in vrede. 

Voor de vele b lijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Rudie, willen 
wij u hartelijk danken. 

Fam. Wijnberg 




