
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Johan Wijering 

weduwnaar van 
Stien Oorenbüsch 

Hij werd geboren op 8 mei 1923 in Losser. Na een 
langdurige ziekte is hij gestorven in het Stads· 
matenziekenhuis te Enschede op 30 januari 1991. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk te 01· 
denzaal, waarna we hem begeleid hebben naar 
het crematorium in Usselo. 

Aan een veel bewogen leven is een einde gekomen. 
Johan's levensweg is niet altijd over rozen gegaan. 
Tien jaar geleden heeft hij zijn vrouw verloren. Tij· 
dens haar ziektes was Johan altijd met veel zorg 
en liefde bij haar. 
Met eenzelfde zorg werkte hij ruim 27 jaar bij 
Schuttersveld In Enschede. Zo was zijn levens
instelling: er zijn voor anderen en je plicht doen. 
Hij ontmoette Hermine Bijen, met wie Johan zijn 
verdere leven deelde. Beiden hebben ervaren, wat 
het betekent na een gelukkig huwelijk weer alleen 
in het leven te staan.Daarom konden ze elkaar ook 
veel geven. 
Johan was dankbaar voor Hermine's zorg en har· 
lelijkheid. Ofschoon je niet altijd door zijn gevoelens 
kon heenprikken, was zijn liefde voor haar heel 

duidelijk. Johan kon met mensen omgaan; vriende· 
lijk en vol interesse kon hij naar hun verhalen luis· 
teren. Zo ging hij ook om met de kinderen van 
Hermine en met haar kleinkinderen. 
Vorig jaar was hij nog in Roemenië. Hij bracht er 
materiële en financiële steun aan een kinder· 
weeshuis. 
Naast het "zijn" in de natuur was de duivensport 
één van zijn grootste hobbies. Hij bouwde met zijn 
duiven een stam op; het waren zijn grote vrienden. 
Hij maakte zich verdienstelijk voor de duivensport
vereniging "de Luchtbode". Ook daarin vond hij 
vrienden en een flinke dosis ontspanning. 
Zijn laatste levensdagen moest hij doorbrengen te· 
midden van de medische techniek, waardoor hij 
letterlijk aan zijn ziekbed gekluisterd werd. 
We hebben samen gebeden en Johan ontving de 
ziekenzalving. Met zijn en ons geloof weten we dat 
hij bij God is. 
We blijven aan hem denken in onze verhalen en in 
alle goede momenten, die we met hem gehad heb· 
ben. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en het overllj· 
den van Johan zijn we U erg dankbaar. 

Hermine Bijen-Ensink en kinderen 
Familie Wijering 




