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Ter herinnering aan 

Albertus Johannes Wolbert 
echtgenoor van 

HENDRIKA MARIA VAN BENTHEM 

Hij werd gt>horen op 5 mei 1916 te Lemselo en is na 
een kortstondige ziekte in het ziekenhuis te Oldenzaal 
overleden op 1 april 1990. Na de gezongen Eucharis· 
tievierin~ op 5 april 1990 In de parochiekt>rk van de 
H. Plechelmus te Rossum Ov. hebben we hem ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Geboren als een gezonde boerenzoon hield hU van het 
leven in en met de natuur. Al het leven om hem heen. 
mens en natuur, was hem dierbaar. Werkzaam in een 
veelzijdig leven als boerenknecht. bij de werktuigen· 
vereniging en bijna 2 5 jaar als chauffeur-monteur in 
de buitendienst bij de gemeente Weerselo, had hij 
overal veel vrienden en kennissen. 
In 194 7 heeft hU eigenhandig zUn huis gebouwd. ge
heel in eigen stijl. Het rier voor de daken van huis en 
schuren het>ft hij zelf gemaaid. Ruim 42 jaar heef! hij 
er geleefd In fijne harmonie met mama en samen 
hebben ze veel zorg besreed aan onze opvoeding, hun 
5 kinderen. 
Al de Jaren door heeft hij gezwoegd rondom zijn 
prachtige huls, eerst na zUn gewone dagtaak en later 
gedurende de hele dag. Groentetuin, boomgaard t>n 
kuikenmesterij waren zijn grote hobby's. 
In de vakbond was hij een groot pleiter voor de ver· 
vroegde uittreding om voor Jongeren werkgelegenheid 
te scheppen. Als een van de eersten heeft hij er dank· 
baar gebruik van gemaakt. niet om re gaan rusten want 
dat lag niet in zlJn aard. AltUd was hU be1ig met mens 
en naruur. De winterdag maakte hij midwinterhoorns. 
Meer dan honderd zijn er door zUn vaardige handen 
gemaakt. Van elke kromme boom kon hij er een maken. 

Gedurende rlen jaar heeft hU met volle teugen geno· 
ten van zijn pensioen. Zijn aandacht ging uit naar zijn 
gezin, tuin en andere acriveiten. Ook vreemde culturen 
en volkeren hadden zUn belangstelling. HU vond er 
inspiratie voor zijn kunstwerken met exotische planten 
In zijn tuin. Door zijn technische vaardigheid en hel· 
dere ideeën maakte hij veel dingen zelf. Ondanks zUn 
altijd bezig zijn , was toch de zondag zijn fijnste dag. 
Her was de dag met zijn kinderen en kleinkinderen. 
Vol trots liet hij dan alles zien wat hij geplant en 
gemaakt had 
Er was een weg in zijn leven waar hij moeite mee 
had en dat was de weg naar her ziekenhuis. Hij heeft 
die zo lang mogelijk willen wrtragen met de leuze: 
aclief blijven is de beste medicijn. Het mocht niet 
baten. Getroffen door een beroerte moest hij ook die 
weg gaan. Twaalf dagen heeft hij. half verlamd vanuir 
zUn ziekbed moeten toezien hoe de natuur zijn gang 
ging zonder hem. Het was een echte lijdensweg. Ge· 
lukkig voor hem. maar veel te vroeg voor ons, bracht 
de dood daar een eind aan. 
lieve papa, je was een sterke, veelzijdige en ervaren 
man. We hebben veel van je gelPerd. Bedankt voor 
alles. Wie zal het ons kwalijk nemen als we zeggen 
dat het ons moeite kost te accepteren dat je van ons 
bent weggegaan. Nu Jouw bomen bloeien in volle 
pracht nemen we afscheid in het vaste geloof dat Jouw 
leven nu bloeit in volle pracht bij de Heer. 
Mama, kinderen en kleinkinderen missen Ie heel erg 
maar zullen Je nooit vergeten. 

Wij danken allen voor de getoonde belangstelling en 
het medeleven na het overlijden van mijn lieve man. 
onze zorgzame vader en fijne opa. 

H. M. Wolbert-van Benthem 
Kinderen en kleinkinderen 




