
Ter dierbare herinnering aan 

Hermannus Christiaan Wijering 

echtgenoot van Christina M.A. Alink 

Hij werd geboren op 4 februari 1914 te Losser. 
Hij overleed geheel onverwacht thuis op 3 april 
1999. Tijdens de plechtige uitvaart op 8 april in 
de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, hebben we 
afscheid van hem genomen. 

Herman groeide op in een groot gezin in Los
ser. In 1946 trouwde hij met Stien Alink en gin
gen ze in Oldenzaal wonen. Hij was een man 
die hard werkte in de textiel voor zijn vrouw en 
drie kinderen. Ook in de vrije uurtjes snabbelde 
hij nog heel wat bij, zodat niemand tekort kwam. 
Het was dan ook eerst een schok dat hij op 57-
jarige leeftijd dit werk achter zich moest laten. 
Daar Herman geen man was die stil kon zitten, 
zocht hij al gauw nieuwe bezigheden. 
Vele jaren heeft hij dan ook met zijn vrouw kun
nen genieten van vele uitstapjes naar familie en 
bekenden. Maar intens kon hij genieten van de 
natuur en het buitenleven. Ook voor de klein 
kinderen had hij alle tijd en was hem niets te 
gek. Hij was een man van weinig woorden, maar 
vol met humor en plezier. Nooit deed iemand 

tevergeefs een beroep op hem. De laatste ja
ren ging het lichamelijk langzaam minder en liet 
zijn geheugen hem wat in de steek. Vooral toen 
hij twee jaar geleden afscheid moest nemen van 
zijn auto -en dus zijn mobiliteit- was dit voor 
hem erg zwaar. Een jaar geleden verhuisde hij 
samen met Stien naar de Molen kamp, naar bei
den tevredenheid. Hij was gauw tevreden en 
genoot van de kleine dingen in het leven. 
Hij genoot als zijn kinderen of kleinkinderen op 
bezoek kwamen en was altijd in voor een par
tijtje biljarten. Hij genoot van de zorgzaamheid 
van Stien en was gek met haar. Hij was trots op 
datgene wat hij op zijn 85-jarige leeftijd nog wel 
kon en zei dan ook altijd dat hij honderd jaar 
zou worden. In onze herinnering zal hij dit ze
ker halen en zullen wij proberen zijn warmte en 
liefde verder uit te dragen in ons leven. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven na het overl ijden van mijn lieve man, 
vader, schoonvader en opa, zeggen wij u op
recht dank. 

C.M.A. Wijering-Al ink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 8 april 1999 
Monnikstraat 33 




