


In dankbare herinnering aan: 

Johannes Bernardus Wijnands 
(Jo) 

Geboren te Odoorn: 01-08-1921 
Overleden te Emmen: 17-11-2010 

Weduwnaar van 

Anna Maria Helena Möhlmann 

Geboren: 11-08-1921 Overleden: 06-11-1996 

Pa Wijnands mocht de gezegende leeftijd van 89 jaar 
bereiken, nog helder van geest maar met toenemende 
gezondheidsklachten ging hij van ons heen. Deze 
gezondheidsklachten waren nogmiµrr van recente tijd, 
waardoor het overlijden toch nog onverwacht kwam. 

Als oudste uit een gezin van zeven broers en twee 
zussen leerde hij reeds op jonge leeftijd wat hard 
werken is. Als boerenknecht werd op het land zwaar 
werk verricht. Ook werkte hij enige tijd als hulp in de 
bouwwereld. Op 25-jarige leeftijd trouwde hij met 
Anna Maria Helena Möhlmann met wie hij vier zonen 
en vier dochters kreeg. 

Zijn lange dienstjaren bracht hij door in de vier
ploegen bij de AKU in Emmen. Dat hij hard werken 
niet schuwde, blijkt uit het feit dat hij na afloop van zijn 
dienst nog aan het werk ging in het tuinbouwgebied. 
Ook bracht hij na zijn diensten soms kranten en 
tijdschriften rond. Hierbij werd regelmatig de steun 
gevraagd van zijn kinderen. 

Na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd 
werd besloten van Erica naar Emmen te verhuizen. 
Samen met moeder betrokken ze een woning aan de 
Laan van de Mare! in Emmerhout (1983). Samen 
hadden ze nog mooie jaren. Tien jaar later overleed 
moeder op 75-jarige leeftijd. Een keerpunt in zijn 
leven, want hij moest weer zelfstandig wonen. En 
zelfstandig was hij. In zijn alom bekende witte Ford 
Sierra maakte hij veel kilometers en kon hij zijn 
familie en vrienden bezoeken. In de Oostermarke aan 
de Veenkampenweg in Emmen kreeg hij een 
appartement en pakte hij het leven weer op. In de 
Oostermarke leerde hij nieuwe mensen kennen en 
had hij plezier in het spelen van spelletjes. 

Ook zong hij graag. Als liefhebber van Gregoriaanse 
liederen Jrn'.am hij in het kerkkoor goed aan zijn 
trekken. Hij werd zelfs gehuldigd vanwege zijn 40-
jarige inzet voor het kerkkoor. Door een ongelukkige 
val thuis, werd pa meer hulpbehoevend. De 
Bleerinck werd zijn laatste woonadres. Een plek waar 
hij alles had en werd verzorgd op voortreffelijke 
wijze. Op 1 augustus vierde hij daar zijn 89e 
verjaardag omringt door zijn broers, zussen, kinderen 
en vele kleinkinderen. Vlak na zijn verjaardag was hij 
al bezig met de voorbereidingen van zijn 90e 
verjaardag. Dat moest iets bijzonders worden. Helaas 
mogen we dat niet meer meemaken en verloren we pa 
Wijnands toch nog onverwacht. 

Voor uw blijken van medeleven allemaal hartelijk 
dank. 

Familie Wijnands 


