
t Een fijne en dankbare 
herinnering aan 

Jozef Christiaan Wilderink 
Joop 

Echtgenoot van Johanna Jacoba Schuiten 

Hij werd geboren op 20 maart 1922 te Oldenzaal, na een 
leven vol liefde en zorg voor zijn vrouw Jo en voor alle 
mensen die rondom hem heen stonden overleed Joop op 
2 februari 2002 in het ziekenhuis te Enschede. We had
den hem op 6 februari 2002 voor het laatst in ons midden 
tijdens de gezongen Uitvaartmis in de parochiekerk van 
St. Antonius van Padua, waarna we hem hebben bege
leid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof. 

Als echtgenoot ging zijn zorg en liefde in de eerste plaats 
uit naar zijn vrouw Jo, met wie hij 49 jaar getrouwd was 
en voor wie hij in al die jaren een steun en toeverlaat was. 
Ondanks het feit dat hun huwelijk zonder kinderen bleef 
heeft hij al zijn zorg en vriendschap gegeven aan zijn 
neven en nichten. Zij waren bij oom Joop en tante Jo kind 
aan huis. 

Joop kon genieten van de kleine dingen in het leven, van 
elke dag die hem gegeven werd. Samen op vakantie naar 
Spanje of werken in 

zijn tuin rond het huis, hij genoot met volle teugen. Uren 
kon hij in de tuin zitten en zo kreeg hij de ontspanning 
die hij nodig had. 

De laatste jaren liet zijn gezondheid het steeds meer 
alweten. Niemand had verwacht dat zijn ziekenhuis
opname, enkele weken geleden, ook zijn laatste zou 
zijn. Hoewel zijn geest nog wilde leven, kon zijn lichaam 
het niet meer aan. Met zijn vrouw heeft hij de laatste 
dagen heel intens doorgebracht en telkens opnieuw zei 
hij: Je bent een kanjer. Met deze waarderende woorden 
heeft hij afscheid van haar genomen en is in alle rust en 
overgave overleden. 

Verdrietig moeten we nu afscheid van hem nemen. 
maar we troosten ons met de herinnering aan de vele 
mooie dagen en momenten die we met Joop mochten 
meemaken. 

Joop, bedankt voor alles. Rust in vrede! 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man wil ik u heel hartelijk bedan
ken. 

J.J. Wilderink -Schuiten 




