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Dankbare herinnering aan 

Wilhelm Willebrordus Wessel 
(Willem) 

Hij werd 2 oktober 1922 in Erica Geboren. 
Zijn ja-woord gaf hij aan Johanna Berendina Ker
ver. Uit deze verbintenis, die bijna 47 jaar duurde, 
werden 2 zonen geboren: Henk en Harrie. 
Ongeveer 35 jaar werkte Willem bij de N.A.M. 
Toen hij 60 jaar werd ging hij met pensioen en heeft 
daar nog 14 jaar van mogen genieten. 
Een eenvoudige, bescheiden mens, die dag in dag uit 
genoot van de kleine dingen om zich heen. 
Tuinieren en knutselen gaven hem vreugde. Fietsen, 
wandelen, observeren van vogels en wat groeide en 
bloeide in de natuur boeiden hem. 

Hij had een zeer gelukkig huwelijk, waarin ook dank
baarheid aan de dag trad; want na een feestdag, een 
verjaardag, een trouwdag, zei hij: "We hebben dat toch 
maar weer beleefd". Zo was er onverwoord een toeM 
leven naar de dood. Niet in de grote dingen, maar in 
het kleine was Willem groot. Een gelovig mens, die 
trouw was, zijn plicht heeft gedaan en zo voor ons 
zijn geloof aan God heeft beleden. 
Hij was geen man die ziek kon zijn en dat is hem - die 
nooit ziek was - gespaard gebleven. 
In de nacht van 24 op 25 januari 1997, gaf hij in de 
slaap zijn leven terug in de hand van zijn Schepper. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid hebben we op 
29 januari 1997, afscheid van hem genomen. 
Willem, mijn man, onze vader, heeft ons door dit 
plotselinge heengaan, intens bedroefd gemaakt, maar 
we zijn ook dankbaar dat hij ons een voorbeeld was 
hoe je moest leven, er van kon genieten . 
We weten hem nu veilig in de hand van de Eeuwige, 
in wiens leven hij nu deelt . 
In onze herinnering leeft hij verder, want wat hij was, 
dat vergeten wij niet. 

"Gedenk Wilhelm Willebrordus Wessel, die Gij uit deze 
wereld tot U geroepen hebt. Laat hem, die in de doop 
met Christus gestorven en herboren is, ook verrijzen tot 
nieuw leven met Uw Zoon." 

(Liturgie van de overledenen) 

Voor uw medeleven m deze voor ons zo droeve 
dagen, danken 

Dinie Wessel-Kerver 
Henk en Harrie 


