
t 
IN MEMORIAM 



Met een zorgeloos glimlachje van 

Wilfried Haamberg 
die in het Losserse ziekenhuis werd 
geboren op 13 november 1979. 
Spontane blijheid was er te bespeuren 
bij Bennie en Ria Haamberg omdat er 
een lief kereltje was geboren. 
Na 7 á 8 dagen bleek dat Wilfried 
niet op eigen kracht kon drinken, zodat 
hij werd opgenomen in het ziekenhuis 
de Stadsmaten te Enschede. 
Toen Wilfried na een langdurig ver
blijf aldaar weer thuis was, bleek na 
een half jaar dat er nog meer aan de 
hand was met hem, dan de geconsta
teerde spierziekte. Daarom werd hij 
begin december 1979 opgenomen in het 
Academisch ziekenhuis in Groningen, 
waar ontdekt werd dat hij een hersen
beschadiging had. Een lang leven was 
voor hem dus niet weggelegd. 
Op 26 september 1986 werd Wilfried 
onverwacht ernstig ziek en werd op
genomen in het ziekenhuis de Stads
maten, waar hij op 28 september d.a.v. 
overleed. 
De Engelenmis werd in de St. Gerar
dus Majellakerk te Overdinkel gezongen 
op 2 oktober 1986, waarna Wilfried te 
ruste werd gelegd op het kerkhof aldaar. 

In de veel te korte tiJd dat Wilfried bij 
ons heeft mogen zijn, hebben we hem 
ervaren als een heel tevreden en ge
lukkig jongentje. Toen hij bijna 3 jaar 
was m?_ch! hii. naar het Zonnestraaltje 
waar h1J zich 1n een korte periode ont. 
zettend had ontwikkeld. Wanneer hij 
door 'n ziekte niet door het busje kon 
w:orden opgehaald, was hij niet te ge· 
nieten, want hij was erg gehecht aan 
zijn leiders en leidsters en het overioe 
per.soneel van het Zonnestraaltje. " 
W11 hebben geprobeerd Wil'ried het 
leven zo makkelijk en zo gezellig mo
gelijk te maken. 
God, wij hebben getracht uw bedoeling 
zo goed mogelijk uit te voeren en daar
om hopen we dat hij ook een zorgeloos 
en eeuwig leven bij U zal krijgen. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze 
lieve Wilfried, zeggen wij u oprecnt 
dank. 

Bennie en Ria Haamberg 




