


In liefdevolle herinnering aan 

Willy Woorts 

weduwnaar van Betsie Woorts-Sanders 

Hij werd geboren op 20 december 1931 te 
Glanerbrug en is op 24 september 2001 gestor
ven te Hengelo (Ov.). Na de uitvaartviering in de 
Thaborkerk op 28 september hebben we hem 
begeleid op zijn laatste reis naar het crematorium 
te Usselo. 

Papa was een rustige, bescheiden man, die nooit 
iets voor zichzelf vroeg. Na het doorlopen van de 
ambachtsschool, verliet hij al op 16-jarige leeftijd 
zijn ouderlijk huis om bij de Koninklijke Marine te 
gaan dienen. Dat was voor hem een mooie t ijd, 
waarin hij vele landen kon bezoeken en het vak 
van radio-radarmonteur leerde. Toen hij na zes 
jaar afscheid nam van de Marine kon hij bij 
Hazemeyer beginnen. Daar heeft hij tot z'n 60-ste 
gewerkt en zich intern door zelfstudie opgewerkt 
tot electrotechnisch ontwerper. De moeilijke tij
den, waarin veel ontslagen vielen, waren mentaal 
zeer zwaar voor hem. Ook na z'n pensionering 
bleek hoe leergierig papa was. Geschiedenis 
was z'n grote hobby. Hij verslond boeken, vooral 
over de oude Grieken en Romeinen. Van de reis-

jes met mama naar Griekenland heeft hij altijd 
vreselijk genoten. Voor zijn kinderen was hij een 
lieve, zachtaardige vader. Hij was gevoelig, kon 
slecht tegen ruzie en wilde alleen maar een 
rustig, regelmatig gezinsleven. Bij die regelmaat 
hoorden ook de wekelijkse bezoekjes aan zijn 
moeder in Glanerbrug. Elke donderdag ging hij 
daar trouw met de bus naar toe. De periode dat 
mama ziek werd was voor allemaal een moeilijke 
tijd. Papa heeft haar altijd terzijde gestaan en 
vooral toen ze zelf steeds minder kon heeft hij 
heel goed en liefdevol voor haar gezorgd. Het 
grootste geluk van de laatste jaren was hun ver
huizing naar de Tom Mandersstraat. Dat werd 
hun kleine paleisje. Dat hij niet meer terug naar 
zijn huis kon was voor papa eigenlijr. het ergste 
toen hij vorige week te horen kreeg dat hij onge
neeslijk ziek was. Maar hij zei ook meteen:" Nou, 
dan ga ik naar Betsie toe". Gelukkig was hij tot 
het einde toe helder van geest, zodat we allemaal 
afscheid van papa en opa hebben kunnen 
nemen. 

Lieve pap, bedankt voor alles, we zijn trots op je. 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij 
u oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen. 


