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Ter nagedachtenis aan 

Gerard Wiefferink 

Geboren te Denekamp 22 augustus 1924 
Overleden te Denekamp 2 december 2001 . 

Op zondag 2 december ben ie gestorven 
en vandaag, donderdag 6 december. 

nemen we afscheid van je. 

Tevreden met weinig, niet gevoelig voor uiterlijk 
vertoon. Je was een sober mens Zelfs als dui
venmelker was Je sober. Hoewel je duiven heel 
belangrijk voor je waren. wilde Je er nooit heel 
veel hebben. Misschien was Je daarom zo'n goe
de duivenmelker, elke duif afzonderlijk kon je 
veel aandacht geven. Als de duiven goed ver
zorgd waren. ging je fietsen, wandelen in de tuin 
werken; als het maar buiten was Je hield erg 
van de natuur en Je had ruimte nodig. De enkele 
keer dat je in de stad was. wilde je er het liefst zo 
snel mogelijk weer uit. 
Bijna 40 jaar heb je bij Stork gewerkt. Hoewel het 
je soms wel zwaar viel, heb Je er altijd hard ge
werkt Je vond het fiJn dat je op ie zestigste met 
de VUT kon en meer tijd had voor je hobby's 
Hoewel je een sober man was, kon je een echte 
gangmaker zijn op feesten. Samen met ma heb 

je hee1 wat afgedanst in ie leven Je was een 
man van weinig woorden. maar als ie wat zei, 
kon Je vaak "mooi oet 'n hook kom'n". 
Je vond het moe1l1Jk om jullie huis in de Meester 
Berninkstraat te verlaten, waar je zoveel goede 
jaren met je gezin had doorgebracht Op "de Vol
harding· ben ie Je nog wel thuis gaan voelen Het 
hielp natuurlijk wel dat je buurman een duiven
melker was. De laatste jaren van Je leven waren 
moeiliJk. Je kon niet goed accepteren dat je 
steeds minder kon en afhankehJk werd van ande
ren Ma heeft alt1Jd heel goed voor je gezorgd, 
maar ie werd zo ziek dat het niet meer mogeliJk 
was om thuis voor Je te zorgen Je vond het heel 
erg om naar het verpleeghuis te gaan en je miste 
ma verschrikkelijk Als we je kwamen bezoeken 
was vaak het eerste dat je vroeg •waar 1s ons 
ma? En ma was alllJd wel in de buurt. 
Hoewel je in het verpleeghuis goed verzorgd 
werd, heb je er nooit je draai kunnen vinden Je 
vond het wel fijn dat je daar weer elke zondag 
naar de kerk kon , want je was een heelgelovig 
man 

Pa. je was een lieve man. vader en opa 

Wij danken iedereen voor de steun en het mede
leven tijdens de ziekte en rond het overlijden van 
pa 

Suze W1effennk - Hofhu1s 
Kinderen en kleinkinderen 




