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Wim Yerheij werd geboren in Etten . Hij kwam 
uit een gezin van 12 kinderen. 
Al na de lagere school ging hij aan het werk. Het 
boerenleven en het buiten zijn, heeft hem altijd 
getrokken. Hij ging al jong aan het werk als boe
renknecht. Toen hij een jaar of 17 was, ging hij 
werken in de fabriek. Hij heeft een fijne jeugd 
gehad, waar hij altijd fijn op terugkeek en over 
kon vertellen . 
Toen hij 23 jaar was, leerde hij Lien Schut ken
nen. Bijna 40 jaar geleden trouwden ze. Samen 
kregen ze twee dochters en werd hij de trotse 
vader van Jeanet en Silvia. Hij werkte keihard 
voor zijn gezin en was een lieve, zorgzame echt
genoot en vader. Hij was tevreden met kleine 
dingen en zijn gezin stond centraal. Wanneer het 
met zijn vrouw en kinderen goed ging, verging 
het hem ook goed. 
Niks was Wim te veel. Hij bracht zijn kinderen 
overal heen waar ze maar wilden. Ook voor de 
verdere famil ie stond hij klaar. Hij stak zijn han
den altijd uit de mouwen en hielp iedereen die 
hem dat vroeg. Hij werkte graag in de tuin, in de 
wei en met beesten. Met veel enthousiasme en 
vol vuur stortte hij zich op zijn klussen. Wim 
was beresterk en verrichtte graag zware lichame
lijke arbeid. 
Toen hij met de VUT was, verveelde hij zich geen 
moment. Hij was druk als voorheen. In dezelfde 
periode werd Wim opa en daar genoot hij samen 

met Lien met vo lle teugen van. Hij was trots op 
Koen, Stan , Jolien en Anne. Oppassen , samen 
fietsen , voetballen, ravotten, maar vooral de klein
kinderen uitdagen en op stang jagen. 
Humor was in zijn leven verweven en hij was 
dan ook de grapjesopa. Humor bracht hem ook 
door moeilijke tijden . Hij was een positief en 
optimistisch ingesteld mens. 
Toen hij november 2004 met zijn gezondheid 
begon te klungelen, bleef hij vol vertrouwen. 
Met al zijn kracht en levenslust ging hij de 
behandelingen tegemoet. Niet klagen en hij 
accepteerde hetgeen hem te wachten stond. Hij 
ging er voor! De eerste tussentijdse berichten 
van de artsen waren zeer positief. 
De grootste tegenslag die hij moest verwerken, 
was de plotselinge dood van zijn vrouw Lien. De 
behandelingen waren bijna afgerond. 
Een moeilijke, emotionele periode waar hij zich 
met veel kracht doorheen vocht. 
Hij zei altijd : "Het is niet anders, we moeten 
maar door. Dat zou mama ook gewild hebben." 
De kinderen beloofden de zorg voor hem over te 
nemen. Gelukkig woonden die dicht in de buurt, 
zodat hij dagelijks de zorg kreeg die hij nodig 
had en verdiende. 
Ondanks alle tegens lagen bleef hij goed gemutst. 
Dat heeft veel indruk gemaakt. Door zijn instel
ling was het voor de kinderen een tijd om met 
vo ldoening op terug te kijken . 
Wim had veel contact met zij n schoonzus Rieky, 
die lotgenoot was en een grote steun voor hem is 
geweest. De kinderen zijn hiervoor heel erg 
dankbaar. 



De laatste weken voor zijn overlijden kwamen 
de klachten die bij zijn ziekte hoorden weer 
terug. Hij heeft in oktober nog voor een longont
steking in het ziekenhuis gelegen. 
Hij knapte goed op en de arts was tevreden. 
Helaas na enkele weken ging het weer minder 
goed met hem. 
Na een wegraken kwam hij ten val en belandde 
hij opnieuw in het ziekenhuis. 
Wim's conditie was zo verslechterd dat hij, zelfs 
met zijn strijdlust, dit niet kon overwinnen. 
In het bijzijn van zijn kinderen is hij rustig inge
slapen. Voorgoed. 
Gelukkig is hem een lange lijdensweg bespaard 
gebleven. 
Hij zal weer samen zijn met zijn Lien. 
Voor de kinderen weer een moment van afscheid 
nemen. 

Je vader blijft je vader 
Zo eigen en vertrouwd 
Je wilt hem niet graag missen 
Omdat je van hem houdt. 

Lieve Wim, rust zacht. 

Jeanet en Michel 
Koen en Stan 

Silvia en Eric 
Jolien en Anne 


