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Wij zullen altijd In onze gedachten houden 

W ILL HERBRINK 
HIJ werd geboren op 11 februari 1956 te 
Hengelo en overleed op 26 maart 1993 in 

het verpleeghuis Het W1ed€nbroek te 
Haaksbergen 

Wij hebben afscheid genomen van Will op 
woensdag 31 maart 1993 met een Eucharistie

viering on de parochiekerk ven 0 L. VroLw 
van Altijddurende Bijstand te Hengelo. 

waarna een crematie heeft plaatsgevonden 
In het crematorium "Enschede" 

te Usselo. 

Als een bloem, zo is het leven. 
het begin is klein en teer. 
De een bloeit uitbundig, 
de andere geurt heel fijn . 
Sommige b loemen blijven even, 
vraag niet bij welke groep je hoort. 
Dat Is het geheim van het leven. 
t Afscheid was er al voor J• ging 

W1ll, je blijft steeds in onze herinnering. 

Vader en Moeder 

"Ik heb geleefd!" 
Dat was JOUW reactie Wi lly, nadat bekend 
werd dat je leed aan een ongeneesl~ke 
ziekte. De laatste jaren zijn voor jou niet 
gemakkelijk geweest Het verlies ven Cees 
was een moeilijk te verNerken tegenslag 
In je jeugd kende je ook tegenslag, omdet 
je worstelde met Je eigen ik. Maar toch, 
JIJ zette je eigen koers uit en had daarbij 
niemand nodig. 
De openheid binnen ons gezin echter, zorgde 
ervoor dat we er samen uit zijn gekomen 
Ook wij moesten .. meegroeien· . 
J1J had je eigen plek gevonden, wilde Woll 
worden genoemd en begon, als het ware, 
opnieuw. Er brak een fijne tijd aan Een 
tijd van acceptatie en een hechte famil ie
band, waarin JIJ Je profileerde els een levens
lustige en attente broer, zwager en oom. 
Helaas was jouw strijd nog niet gestreden. 
Vanaf oktober 1992 bezochten we je vaker 
In een ziekenhuis In Amsterdam dan In je 
woning aldaar. We wisten dat je een zware 
strijd voerde. ook al sprak je er weinig over 
Het was echter een ongelLJke strijd. 
In die periode hob ie veel steun en v• ,end
schap gekregen van mensen uit j e eigen 
omgeving. Voor ons was het moeilijker, om
dat je ver weg woonde 
Wij wilden ie terug hebben. dicht bij ons. 
Jij verlangde daar ook naar. Uiteindelijk is 
dat gelukt en daar waren we blij mee. 
Helaas heeft dit meer kort mogen duren. 
Je overleed. 3 dagen na aankomst, In Het 
Wiedenbroek te Haaksbergen. 

Will, je hebt geleefd, maar veel te kort. 
Dankbaar zijn we voor de hulp die Wi 1 
heeft gekregen van het personeel In de VU 
en het AMC te Amsterdam, het verpleeghuis 
Het W1edenbroek In Haaksbergen en van 
zijn buddies Karin en Rob 

Andrea, Els, Harry. Gerard. 
Rene, Ruud, Hendroke, Agnes. 


