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Met eerbied blijven wij gedenken 

Wim Bernard Antonius Weghorst 
Hij werd geboren in Zenderen op 

27 februari 1968. 
Geheel onverwacht is hij gestorven 

op 28 december 2000. 

Na de plechtige uitvaartdienst in zijn parochiekerk te 
Zenderen is hij te rusten gelegd op het parochiële kerkhof 
van deze parochie, op 3 januari 2001. 

Een groot verdriet veroorzaakte zijn plotselinge dood bij 
zijn moeder, broers en zus, zwager en schoonzus op de 
avond nadat hij uit het ziekenhuis weer thuis was 
gekomen. 
We hadden zo gehoopt dat het verblijf aldaar hem weer 
beter zou maken. De laatste tijd ging het niet zo goed met 
Wim, of Willem zoals hij graag genoemd werd, maar 
niemand had verwacht dat de dood zo plotseling zou 
komen. 
Wim hield van het leven, hij hield van de natuur, hij hield 
van alles wat er te zien en te horen was in die natuur. Met 
succes had hij in Enschede de agrarische school voltooid 
en hij werd een zeer kundige tuinman, die er ook voor 
zorgde dat de tuin bij huis er altijd zeer verzorgd uitzag. 

Hij hield van de natuur en evenzeer van de jacht. Volgens 
sommige mensen sluiten deze twee liefdes elkaar uit, maar 
bij Wim was dat helemaal niet het geval. Het jagen zat hem 
in zijn bloed, zoals bij zijn vader, die altijd een zeer 
bedreven jager was geweest. Daarin bewonderde hij zijn 
vader zeer. Hij had de boodschap van papa goed 
begrepen, toen deze hem kort voor zijn dood (1-10-1989) 
zei: "Wim, ik hoop dat je dat kleine papiertje (de jachtakte) 
een keer zult halen. Als ik dat vanuit de hemel meemaak, 
maak jij me daar heel blij." Wim heeft er heel hard op 
gestudeerd en in 1992 was hij de trotse gediplomeerde 
jager met een eigen jachtgebied. Vader kon tevreden zijn. 
Onlangs heeft hij nog het diploma gehaald van BOA, 
bijzondere opsporingsambtenaar, waarmee hij het 
jagersvak kon beschermen. Het jagen in de vrije natuur, tot 
in Polen, was voor hem zijn lust en zijn leven. Dat was voor 
hem een feest. Wim hield toch al echt van feesten . Zijn 
lijfspreuk luidde: Er is geen feest of Wim is er geweest. 
Voor eins is zijn heengaan helemaal geen feest. Maar we 
hopen van harte dat zijn leven op aarde met zijn blijde en 
droevige ervaringen voor hem nu is overgegaan tot een 
feest, van geluk, van eeuwige vrede, zodat wij vrede 
kunnen hebben met zijn zo plotselinge heengaan uit ons 
leven. Wim, bedankt voor je doorzettingsvermogen en het 
plezier dat je veel mensen hebt kunnen schenken. We 
zullen je niet vergeten. 

Rust in vrede . 

Voor uw medeleven met het zo plotselinge overlijden van 
onze Willem zeggen we U heel hartelijk dank. 

Familie Weghorst 



Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 
Hoe moei/ijk is het vechten 
bij het ontbreken van kracht. 
Maar ondanks jouw verlies 
van de strijd om het leven, 
heb jij ons een heel stuk geluk 
en ontzettend veel liefde gegeven. 


