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Een dankbare herinnering aan 

Hendrikus Martinus Wielens 

echtgenoot van Hendrika Bernarda Effing 

Pa werd op 14 mei 1917 geboren op de 
boerderij 'de Barteler' in Brammelo, woonde 
en werkte zijn leven lang in Haaksbergen en 
overleed op 1 juli 2003. 
Tijdens zijn huwelijk van meer dan 60 jaar 
met ma kregen ze 10 kinderen, 25 kleinkin· 
deren en tot nu toe 6 achterkleinkinderen. 
Na de Landbouwschool werkte hij 1 jaar op 
de boerderij van een oom in Groenlo. 
Vervolgens begon hij op de melkfabriek. Hier 
werkte hij tot aan zijn zestigste, slechts 
onderbroken door militaire diensttijd, mobili
satie en 10 dagen echte oorlog op de 
Grebbeberg. Vrijwel de gehele tijd was hij 
melkcontroleur op het laboratorium. 
Ondanks zijn drukke gezin vond pa ook nog 
tijd voor maatschappelijke functies. Hij was 
o.a. jarenlang secretaris van de 
Landarbeidersvakbond en van de 
'Woningvereniging Lucht & Licht'. 

Zijn moestuin was zijn trots, zelfs toen die 
nog maar een paar vierkante meter groot 
was. 
Na zijn actieve loopbaan begon hij veel te 
fietsen, nadat hij eerst had geholpen met de 
aanleg van vele km's fietspad. Ook werden 
er met ma diverse meerdaagse bus-vakan
ties gemaakt. Vooral het jaarlijkse familie
weekend was voor hem een hoogtepunt. 
Een dieptepunt was het overlijden van klein
zoon Mattijs in 2001. De vele verjaardagen 
van kinderen en kleinkinderen werden 
samen met ma trouw bezocht. Ook de kerk 
was heel belangrijk in zijn leven. Hij viel zelfs 
in als koster in de Bonifatiuskerk en later bij 
de kerkdiensten in het verpleeghuis. 
Tot op het laatst toe hield hij overal belang
stelling voor. Hij las twee kranten, sloeg het 
nieuws op de TV nooit over en deed graag 
mee aan excursies. 
Het 60-jarig huwelijksfeest kon nog groots 
gevierd worden, maar daarna werd zijn 
gezondheid snel minder. We zullen hem 
altijd blijven herinneren als een hardwer
kende, sociaal betrokken, begripvolle en 
lieve man. 

Pa, we zullen je missen! 




