


In dankbaarheid gedenken WIJ 

JOHANNES ANTONIUS WIEFFERINK 

echtgenoot van 
Geertruida Maria Euphemia Hofste. 

Hij werd geboren te Noord-Deurningen op 
9 januari 1907. 

Voorzien van het Heilig Oliesel heeft God 
hem op 2 september 1996 

tot Zich geroepen. 
Op 6 september hebben we hem te 

ruste gelegd op het parochiekerkhof te 
Lattrop. 

Het laatste beetje is nu op. 
Veel was er te verduren. 

Het kaarsje is thans opgebrand 
Gedoofd zijn alle vuren. 

Na een welbesteed leven is hij, door eer 
ongelukkige val, in het ziekenhuis belar 
waar hij na tweeënhalve week é.>ch •'og 
onverwachts van ons is heengegaan. 
Wij herinneren hemalseenman metmod<.:r:ie 
opvattingen en meegaand met zijn tijd. Hij 
was zorgzaam voor zijn vrouw en kinderen 
en stapel op zijn kleinkinderen, die dan ook 
graag bij hem kwamen. Samen hebben ze 
vele spelletjes gespeeld. Hij kon ook met 
hart en ziel vertellen over de dingen die hij 
allemaal in zijn verleden heeft meegemaakt. 

Een leven van hard werken laat hij achter 
zich (eerst in Noord-Deurningen later in Lat
trop) 
De boerderij was zijn lust en zijn leven. 
Pa wat je had dat gaf je weg, niet alleen 
matenë'e dingen maar ook je vrolijkheid, je 
medeleve::- "'':!t iedereen en je bezorgdheid. 
Anders gezeyd, je cijferde je helemaal weg. 
De kracht hiervoor putte hij uit de vele kleine 
dingèr, van alle dag, de TV, de krant en de 
fij·ne momenten met je vrouw, kinderen en 
k einkinderen. 
Pa je laat een leegte na die moeilijk is op te 
vullen. Je bent een voorbeeld voor ons alle
maal. 
We zullen je missen. 

Johannes dat dit op het laatste 
moment nog moest gebeuren. 

Maar je bent een man 
om nooit en nooit te vergeten. 

Dat zijn de laatste woorden van je vrouw. 

Bidden wij de Heer dat Hij hem, na een 
arbeidzaam leven, de eeuwige rust moge 
schenken. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man. onze pa en opa zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

G.M.E. Wiefferink - Hofste 
Kinderen en kleinkinderen. 




