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Dankhaar blijven wij ons herinneren 

Wilhelmus Maria Brandwacht 
Wim 

Echtgenoot van Rikie Geerdink 

Pa werd geboren op 6 mei 1934 te Luttenberg. Hij 
overleed, gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken, op 15 januari 2001. 
Tijden~ de Eucharistieviering ter gelegenheid van 
zijn uitvaart in de St. Stephanuskerk te Bornerbroek 
namen wij af~<:heid van hem. We hebben hem op 
19 januari 2001 begraven op het kerkhof aldaar. 

Wim kwam uit een groot gezin van 15 kmderen. 
Als JOngen van 14 verliet hij zijn ouderlijk huis om 
te gaan werken als boerenknecht in Bornerbroek. 
Enkele raren later ontmoette hij oons ma, Rikie. Zij 
trouwden ?P 2~ september 1960. Uit hun huwelijk 
werden v1er !..111deren geboren: Hubert MMja, 
Hans en Ellen. En om met zijn woorden te spreken: 
"Twee um twee> (Twee jongens en twee meisj e~). 
U1t hun huwelijken_ werden elf kleinzonen gebo· 
ren. Mettrots kon hiJ over hen spreken; hij noemde 
hen samen: "Mie voetbalelftal". 
~.werkte ruim J5_iaar bij Bolletje. Gelukkig heeft 
hiJ nog een aantal raren van zijn VUT regeling kun
nen gen1eten. ~a was altijd hezig; hij kon niet stil
Zitten. In de tum, in de ren en in de schuur werd 

van alles door hem broacht en ontworpen. Van vo
gel kooitjes tot beschadigde beeldjes, die hij weer 
?pknapte, van bloembak tot konijnenhok. Als pa 
1ets zag, proheerdehij het te maken. En naderhand 
zei hij dan: "Ik dach w,1 d,, 'k dat ok wa terech kon 
krieg'n':- Zijn tuin is hewonderenswaardig. evenals 
ZIJn klemvee. Daar was hij van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat druk mee. Pa kon ook genieten van 
de natuur; daarin wandelde hij graag. Als het zo
mers mooi en w<Hm weer was, zat hij graag achter 
het hu1s onder de eikenboom. liij had hier nug 
graag vele zomers wi llen doorbrengen. Met zijn 
broers en zwagers uit Hellendoorn gaan vissen was 
voor hem een hele gezellige bezigheid; daar kon 
hij naar uitkijken. Vanaf augustus 1998 ging het 
m~t pa bergafwaarts. Hij werd ongeneeslijk ziek. 
HIJ moest vele medi~chc behandelingen onder
gaan. M~t \eel r~pect voor hem hebben wij moe
ten aanz1e~ hoc hij dit ~~les moest ondergaan. Hij 
verloor no01t de fl'lOE'd! HIJ zei dan: "Ie mul er wa wat 
v~ur oaver hebb'n um nog een paar joar te leef'n". 
D1e paar 1aar werden hem ('('hter niet gegeven. Wim, 
oons pa, w ij blijven je ons herinneren als een lieve en 
zachtaardige man. Redankt. 

Voor uw belangstelling lijdrns de ziekte en het 
medeleven na het elfscheid van mijn lieve man, 
oons pa en onze opa, zijn wij u allen heel dank· 
baar. Het was voor ons een grote steun. 

Rikie Brandwacht-Geerdink 
kinderen en kleinkinderen 


