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Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Willebrordus Wiefferink 

echtgenoot van 

MARIA THERESIA SCHOLTENHAVE 

Hij werd geboren op 25 september 1923 te 
Noord-Deurningen. Gesterkt door het H. Sacra
ment van de Zieken is hij te Enschede overleden 
op 9 augustus 1993. Op 13 augustus hebben w ij 
hem naar zijn laatste rustplaats begeleid: het r .k. 
kerkhof van Ootmarsum. 
Hij is 69 jaar geworden. 

Mijn dierbare man, vader en opa is na een wel
besteed leven, toch nog vrij onverwacht, maar 
niet onvoorbereid, van ons heengegaan. 
Hij was eenvoudig en kon intens genieten van de 
natuur en het dierlijk leven om zich heen. Het 
voorjaar was zijn geliefde jaargetijde, omdat alles 
dan tot bloei kwam. Maar het meest voelde hij 
zich toch thuis tussen de paarden, die hij met 
veel inzet verzorgde. 
Zijn levensweg ging niet altijd over geplaveide 
wegen. Immers op 2 januari 1986 riep de Heer 
zijn zoon Ben weer tot zich. 

Het geloof was zijn kracht en tevens zijn trots. 
Het heeft hem gesterkt in moeilijke tijden. 
Verstandig als hij was, ging hij met overleg te 
werk. Weloverwogen trok hij zijn plan. 
Temperamentvol en wilskrachtig van aard was 
hij vervuld van een geest van daadkracht. 
Hij heeft werk en inspanningen niet geschuwd. 
Hij was breed van belangstelling en doordacht 
gaf hij zijn mening, die hij niet verborg. 
Toen zijn gezondheid achteruit ging, was zijn vu
rige wens thuis bij zijn vrouw en familie door te 
kunnen brengen. Hij besefte dat hij nu de zorg 
van anderen nodig had en was daar altijd zeer 
dankbaar voor. 
Zijn vaste plaats in zijn stoel is nu leeg. Met een 
gerust hart kon hij zeggen: .,ik heb gedaan wat 
ik volgens mijn geweten dacht te moeten doen". 
Het valt ons zwaar afscheid te nemen van hem, 
die door zijn goedheid en dankbaarheid een 
groot voorbeeld voor ons is geweest. 
Bevrijd uit zijn lijden leeft hij nu, samen met Ben, 
bij God in liefde en vrede. Hij zal in ons voortle
ven als een liefdevolle en zorgzame echtgenoot, 
vader en opa. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa, willen wij u hartelijk dan
ken. 

Villapark 26 
Ootmarsum 

Familie Wiefferink 




