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Hij is goed geweest 
voor God en alle mensen 

t 
HARRY WEIJENBORG 

echtgenoot van Jo Wiggers 

Pauselijk onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice 

Hij werd geboren op 1 december 1918 te Hengelo en 
trad op 27 augustus 1957 kerkelijk in het huwelijk 
met Jo Wiggers. Hij overleed op 1 december 1987 te 
Hengelo en werd na een plechtige uitvaart op 

4 december op het R.K. Kerkhof te Saasveld 
ter aarde besteld. 

Hij is van gezondheid nooit heel sterk geweest en het 
was al vroeg duidelijk dat hij het bedrijf van thuis niet 
zou overnemen. Omdat hij wel een heldere geest 
had en goed studeren kon, zou hij daarmee zijn 
brood gaan verdienen. Dat is gebeurd en hij werd 
een accountant, die zeer gezocht was om zijn strikte 
eerlijkheid en betrouwbaarheid en geliefd was om 
zijn inzet en bescheiden opstelling. 
Daarmee was hij ten voeten uit getekend als een 
man van een kundigheid, die hij niet alleen beschik
baar hield voor het zakenleven, maar ook voor de 
kerkgemeenschap. Jarenlang was hij financieel ad
viseur in het aartsbisdom Utrecht en werd veelvuldig 
betrokken bij grote en moeilijke financiële kwesties. 

Hij had zijn kantoor in Hengelo en woonde daar ook 
maar zijn sympathie is altijd blijven liggen bij het Ie-

ven op het platte land. Toen hij het wat kalmer aan 
wilde doen, heeft hij zijn verantwoordelijkheden gro
tendeels overgedragen en is gaan wonen in Saas
veld, waar hij van het begin af aan om zijn eenvoud 
en aandacht voor mensen de sympathie van zijn om
geving verkreeg. Hij bood iedereen samen met zijn 
vrouw een hartelijke gastvrijheid en deed nog voor 
veel mensen wat financieel administratieve karwei
tjes. 
Opvallend was zijn vroomheid . Hij was een zeer ge
lovig man met een diep respect voor de traditie zon
der daarin onkritisch te worden. Hij las veel, vooral 
over de dingen van de Twentse geschiedenis en fol
klore en over de dingen van het geloof. Hij kon met 
veel moderne opvattingen dikwijls goed mee maar 
wist ook wel andere gefundeerd af te wijzen . 

De laatste 6 weken van zijn leven zijn hem niet mee
gevallen. Hij moest voor een medische behandeling 
in het ziekenhuis worden opgenomen en hoewel er 
alle reden was tot hoop op herstel , heeft hij het zie
kenhuis niet meer kunnen verlaten. Hij stierf, alles 
bijeen toch nog onverwacht, op zijn 69e verjaardag 
zonder een klacht te hebben geuit. 

Bij alle verdriet om zijn overlijden zijn die goede her
inneringen een troost, die het verdriet niet wegneemt 
maar wel verzacht. Hij ruste in vrede. 

Met hartelijke dank voor de aandacht die u aan mijn 
man tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden hebt 
besteed. 

Jo Weijenborg-Wiggers 
December 1987 
De Slotweide 18, Saasveld 


