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We hebben afscheid van Pa genomen in de 
Emmausparochie op 11 november 2000, waarna we 
zijn lichaam te ruste hebben gelegd op de begraafplaats 
aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 
Hendrik was een bijzondere man en stond midden in 
het leven van de buurtschap Lemselo, waar hij een 
graag geziene man was. Met zijn heengaan verliest de 
buurt een eenvoudig maar markant mens. 
Hij was boer in hart en nieren en heeft in zijn leven 
veel werk verzet. De eerste negenendertig jaar was dat 
op zijn oudershuis. Daarna had hij met zijn vrouw 
Annie een eigen boerderij waar hun vijf zonen gebo
ren zijn. 
De laatste veertien jaar woonde hij op een mooie plek 
temidden van de grond die hij eerder zo nauwgezet 
bewerkte. Bijna elke morgen liep hij het pad af rich-

ting Haaweg. Keek hij naar links dan zag hij de boer
derij die hij eerder beheerde. Keek hij naar rechts 
dan zag hij zijn geboortehuis. Wat er dan door hem 
heenging weet alleen Hij. 
De laatste jaren deed hij het rustig aan en nam moe
der veel huishoudelijk werk uit handen. Maar als het 
even kon dan was hij buiten bezig in de groenten
tuin of bloementuin. 
Je zag hem vaak op z 'n fiets voorbij gaan als hij de 
boodschappen deed of een koffiehuisje opzocht in 
de buurt. 
Hij was als medeoprichter en erelid zeer betrokken 
bij de Lemselose klootschietersvereniging en heeft 
daar vele genoeglijke uren beleefd. 
Hij ging ook graag en regelmatig op jacht met de 
Lemselose jagers. Dat was voor hem puur gezellig
heid met oude bekenden. 
En op dinsdag, om de veertien dagen legde hij een 
kaartje met z'n trouwe kaartvrienden. 
Na 86 jaar kwam er dan toch een einde aan het leven 
van deze wilskrachtige man. Een hartinfarct en een 
hersenbloeding waren hem de baas. 
Wij zijn erg blij dat we hem bij z'n zes dagen du
rende strijd mochten begeleiden naar een vredige 
dood. Hij heeft afscheid van ons kunnen nemen bij 
het volle bewustzijn. 

Wij danken u van harte voor uw medeleven. 

Familie Wolbert 




