


In liefdevolle herinnering aan 

Henny Wiefferink 
echtgenoot van Marietje Wiefferink-Huisken. 

Pa werd geboren op 30 april 1929 te Denekamp en 
overleed onverwacht op 21 september 2004 in zijn 

vertrouwde omgeving. Na de Uitvaartviering op 
25 september 2004 hebben we hem te ruste gelegd op 

het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Een actief en boeiend leven is voorbij. 

Pa groeide op in een gezin van 12 kinderen aan de 
Brinkstraat te Denekamp. Na de jongensschool kon hij bij 
schoenmakerij Rikhof aan de slag en daar ontstond zijn 
liefde voor het ambachtelijk werk. In die tijd leerde hij Ma 
kennen. Ze ontmoetten elkaar op 7 februari 1954. Na een 
verkeringstijd van 4 jaar trouwden ze op 31 mei 1958. Pa 
en Ma kregen samen 5 kinderen. Zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen waren zijn liefste en waardevolste bezit. 

Pa was een harde werker. Mede door zijn enorme wils
kracht bouwde hij, samen met Ma, een bloeiend bedrijf op. 
De zorg voor zijn gezin stond echter steeds bovenaan. Hij 
was een perfectionist, die alles wat hij moest regelen voor 
honderd procent geregeld wilde zien. 
Hij was een sociaal bewogen man, die veel voor de 
gemeenschap van Denekamp heeft betekend. Hij stond 
voor iedereen klaar. 

Om gezondheidsredenen was hij genoodzaakt zijn bedrijf 
te verkopen. Samen met Ma en Laurens verhuisden ze 
naar de Dr. Hondelinkstraat. 

In zijn werkplaats aan huis zette hij tot aan de laatste dag 
zijn ambachtelijk werk voort. 
Pa kon intens genieten van de natuur, hij kon vele uren 
vertoeven in zijn prachtige tuin en op de spartamet reed hij 
door z'n vertrouwde omgeving. Maar het hoogtepunt was 
toch de jaarlijkse vakantie in Ameland. Wat genoot hij van 
het samenzijn, de zee en vooral de zonsondergang, die hij 
elke dag moest zien. 

Het geloof had in Pa z'n leven een vaste plaats. De band 
met de kerk was voor hem van grote betekenis. Vanuit 
deze levenshouding heeft God hem onverwacht tot zich 
geroepen. Wij hebben veel van hem geleerd en hij heeft 
ons leven verrijkt. 

Lieve Henny, Pa en Opa, we zullen je heel erg missen maar 
zijn ook dankbaar dat je verder leed bespaart is gebleven. 
Tot ziens, we houden van je. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en steun na het 
overlijden van mijn man, onze vader en Opa. 

Tot ziens 
Al ben je ook gegaan voorgoed, 
we zoeken je niet ver van hier. 

Ontmoeten je heel nabij in Gods liefde, 
voor jouw en ons met Hem. 
In liefdesband verbonden, 

blijft hoop op weerzien ongeschonden. 

Marietje Wiefferink-Huisken 
Kinderen en kleinkinderen. 


