


-1 In dankbaarheid denken we terug aan 
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Hendrika Wlelens 

Hij werd op 16 maart 1908 te Ambt-Delden ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 3 juli 1982 te 
Haaksbergen overleden . Met een Eucharistie
viering namen we afscheid van hem op woens
dag 7 juli d.a.v., waarna we hem begraven 
hebben op het kerkhof van de Bonifatius
parochie te Haaksbergen. 

Toen vader zaterdagmorgen stierf, kwam er 
ondanks veel verd riet een groot gevoel van 
dankbaarheid over ons. Dankbaarheid in die 
zin dat een langer ziek zijn hem bespaard is 
gebleven, temeer omdat we van hem wisten 
dat hij er vee l moeite mee had van anderen 
ainanl<e lijk te worden. 
Een terugblik op zijn leven verteld ons dat de 
laatste 48 jaren samen met moeder, Eet en 
zijn gezi n, gelukkig en goed voor hem zijn 
geweest. De tijd daarvoor kennen we voor
namelijk uit zijn verhalen doorspekt met hu
mor aan ons verteld. Door hard werken en 
zijn gevoel voor zaken doen, bracht hij een 
bedrijf tot stand waarvan wij met ons allen 
ilopen in zijn geest verder te mogen gaan. 
Hoewel hij zich de laatste jaren meer en meer 
terug trok, waren zijn adviezen, of een ge
sprek met deze of gene, voor ons en iedereen 
van zeer grote waarde. Voor zijn kleinkinderen 
Gerard en Irene was hij een fijne, maar vooral 
sportieve opa, waarop ze altijd een beroep 
konden doen. Ze zul len opa dan ook erg 
mi ssen. Veel plezier en ontspanning gaven 

hem de jacht en daardoor de natuur, samen 
met veel vrienden. Nu we vandaag afscheid 
van hem nemen, troosten we ons elkaar met 
zijn eigen woorden : ,.Heel graa\l was ik nog 
wat bij jullie gebleven, maar zo 1s het goed". 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, betuigen 
wij onze oprechte dank. 
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