
Jij die er altijd was 
J11 die altijd doorging 

Bij de duiven was hij in z11n sas 
Hi1 had altijd een wtgesproken mening 

Soms koppig, vaak een klier 
Op zi1n eigen leuke manier 

Jij bent altijd in ons hart 
En dat zul je ook altijd bh1ven 

We zullen je missen 

Debby Wijering 

Een eenvoudige man 
met gevoel voor humor 

Bernardus Willem Wijering 
Bernard (Puk) 

Bernard is geboren op 28 december 1924 
te Losser en overleed op 26 oktober 2002. 

Na de Eucharistieviering in de 
H. Maria-Geboortekerk te Losser hebben 

wij hem op 30 oktober 2002 begraven 
op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Bernard was een man die altijd bezig was 
en hij was erg blij met z'n leven. Want toen 
hij jong was is hij erg ziek geweest. Dit 
heeft hij overleefd en daarom genoot hij 
van alle dingen om zich heen, vooral van 

zijn vrouw. Ook was hij blij met zijn kinde
ren en kleinkinderen. Hij stond altijd voor 
hen klaar met raad en daad. Ook was hij 
een man die graag mocht plagen. Vooral 
bij z'n kleinkinderen blij ft opa in hun 
gedachten als een "klier", in de goede zin 
van het woord. 
Hij hield van voetballen, nu op de T.V. 
maar vroeger voetbalde hij zelf in het eer
ste elftal van K.V.V. Losser, waar hij de bij
naam "Puk" kreeg. Veel mensen kennen 
hem dan ook als Puk Wijering. 
Z'n grootste hobby was wel z'n duiven, 
waar hij dagelijks mee bezig was. En 's 
zondags stond hij ze vol geduld op te 
wachten. Verder had hij nog een moestuin 
en mocht graag puzzelen {doorlopers), 
waar hij niet mee geholpen wilde worden. 
Hij hielp ma veel in het huishouden. Met 
andere woorden: Hij was nog een druk 
baasje dat volop in het leven stond. 
Daarom komt zijn overl ijden voor ons heel 
onverwacht en we zullen hem dan ook erg 
missen. 

Wij danken u hartelijk voor al uw belang
stelling en medeleven. 

K.H. Wijering-van der Zee 
Kinderen en kleinkinderen 




