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In liefdevolle herinnering aan: 

Wilhelmina Anna Maria Helmers-Wopereis 

Zij werd geboren te Zieuwent op 10 februari 1937 en 
groeide op in een gezin van tien kinderen. Op 13 juni 
1963 is zij in het huwelijk getreden met Jan Helmers. Uit 
dit huwelijk werden twee dochters en één zoon geboren. 
Op 5 augustus 2005 is Wilhelmien in het bijzijn van haar 
man rustig ingeslapen, volgens haar wens thuis in 
Eibergen. Zij is op 11 augustus 2005 naar haar laatste 
rustplaats gebracht op het R.K.-begraafplaats aan de 

Borculoseweg te Eibergen. 

Wilhelmien groeide op in een agrarisch gezin te Zieuwent. 
In 1958 leerde zij Jan Helmers uit Holterhoek kennen. Na 
haar huwelijk met Jan heeft zij tot haar overlijden aan de 
Kattenborg 11 te Eibergen gewoond. 
Daar zijn ook haar drie kinderen geboren, van wie zij 
zielsveel heeft gehouden en aan wie zij met liefde een 
groot deel van haar leven heeft besteed. Naast de zorg 
voor de kinderen heeft Wilhelmien altijd veel plezier 
gevonden in haar werk en de vele dingen die ze samen 
deed met Jan, zoals het samen fietsen, wandelen en niet te 
vergeten samen zwemmen. 

Ook genoot zij zeer veel van haar eigen tijd. Zij mocht 
graag kleding maken, puzzelen en borduren. Bij dit laatste 
kon zij zich met name uitleven op het 'fijne werk'. 
De laatste jaren heeft zij veel genoten van haar 
kleinkinderen. Regelmatig paste ze op en ook kwamen de 
kleinkinderen regelmatig een dagje logeren, waar ze erg 
van genoot. Ze deden dan leuke uitstapjes in de buurt. Erg 
trots was ze dan o~k dat er een vijfde kleinkind op komst 
was. Ze heeft hier helaas maar kort van mogen genieten. 
Ze had al haar kleinkinderen graag groot zien worden. 

Op 6 april 2005 werd ze plotseling overvallen door haar 
ziekte. Ze heeft in zeer korte tijd alles moeten inleveren. 
Alle leuke, fijne dingen waar ze zo van genoot, waren 
opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Beetje bij beetje 
hebben we haar moeten laten gaan. Zelf heeft ze daarbij 
aangegeven dat ze haar waardigheid wilde behouden, 
zodat iedereen haar zal herinneren zoals ze was: een 
vrouw die vol in het leven stond en het liefst tegenslagen 
voor haarzelf hield. Ze heeft haar ziekte moedig gedragen. 
Ze zei altijd: "dat kriej moar zo" en "het zal wal zo mott'n" . 
Uiteindelijk is ze op 5 augustus rustig ingeslapen. 

Wij bedanken diegenen die met ons mee hebben geleefd, 
tijdens haar ziekte en haar overlijden. 

Jan Helmers 
Kinderen en kleinkinderen. 


