


t 
In dankbare herinnering aan 

Wim van Rijn 
echtgenoot van 

Annie van Rijn - Hannink 

Na een lang ziekbed en gesterkt door het Sacrament der 
Zieken overleden te Buurse op 21 oktober 2013. 
De afscheidsviering werd gehouden op 25 oktober om 
19.30 uur in de Maria Praesentatiekerk te Buurse. 
De crematieplechtigheid vond plaats op zaterdag 26 oktober 
om 9.30 uur in het Crematorium Enschede te Usselo. 

Wim werd geboren op 24 november 1929 te Neede als vijfde 
kind in het grote gezin van Cornelis en Riek van Rijn. 
Op jonge leeftijd begon hij bij smid te Brinke in Neede z'n 
interesse voor het vak van hoefsmid en metaalbewerker te 
ontwikkelen. 
In 1949 kreeg hij bij het St. Josephgebouw in Haaksbergen 
verkering met Annie Hannink. 
Ze trouwden in 1954 en gingen bij de ouders van Annie aan de 
Goorseweg in Haaksbergen wonen . Daar werden Kees en 
Johnny geboren. 
In 1956 verhuisde het gezin naar Buurse, waar Wim al werkte 
bij smid Wilden borg. 
Ze woonden aan de Alsteedseweg 14, waar ook Ton, Peter en 
Irma werden geboren. 

Wim heeft vele werkgevers gehad, maar z'n hart lag bij z'n 
hobby's; de paardensport en het meubels maken. Die waren 
zijn lust en zijn leven. Meestal was hij te vinden in de schuur, 
waar hij voor alle kinderen meubels heeft gemaakt. 
Hij kwam al vroeg bij huis omdat hij was afgekeurd en daarom 
had hij alle tijd om te genieten van zijn kleinkinderen 
en achterkleinzoon. 
Door zijn vele ziektes waren zijn laatste jaren niet makkelijk, 
maar hij klaagde nooit. Maandag 21 oktober 2013 is hij thuis, 
in het bijzijn van Annie, in alle rust overleden. 

'Opa bedankt voor alles, we zullen je missen.' 

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens 
zijn ziekte en na overlijden van mijn man, papa en opa. 

Annie van Rijn- Hannink 
Kees en Els 

Femke en Tymon 
Nynke en Frank 

Johnny en Veronica 
Nicki 
Silke en Tim, Silvano 

Ton 
Peter en Monique 

Kylie en Stein , 
Jessy en Pascal 

Irma en Richard 
Kai 
Just 
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