


In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

<Tlieoáorus Cliristiaan 'Wijerino 

echtgenoot van Stien Wijering-Velthuis. 

Theo is geboren in Losser op 10 oktober 1915 en is 
overleden, na gesterkt te zijn door het 
Heilig Sacrament der Zieken, op 8 juli 2009. 
Zijn ouderlijk huis lag aan de Oldenzaalsestraat waar 
hij is opgegroeid in een gezin van 10 kinderen. 
Door zijn beenmergontsteking kwam Theo al heel 
jong in het ziekenhuis terecht. Hij had extra zorg 
nodig en werd liefdevol opgenomen door zijn 
kinderloze oom en tante. 
Net voor de oorlog leerde hij Stien kennen en ze 
trouwden op 11 februari 1943. Na een aantal 
kinderloze jaren kwam Jos op 3 jarige leeftijd bij hun 
wonen. Wat waren ze trots dat ze hun zoon in de 
armen konden sluiten. In deze tijd was Theo al jaren 
aan het "venten" met textiel. Dit groeide uit tot de 
opening van hun zaak aan de Brinkstraat waar ze 
allerlei textiel verkochten. Later is de winkel 
verplaatst naar de St. Maartenstraat. Op 65 jarige 
leeftijd heeft Theo de winkel overgedaan aan zijn 
zoon Jos, die de winkel voortzette met zijn vrouw 
Marijke. 
Theo was een man van weinig woorden, een echte 
doener. Hij repareerde klokken, luxaflex en alles wat 
hem gevraagd werd. Hij had veel geduld en kon uren 
prutsen om de dingen voor elkaar te krijgen. 

Ook kon hij genieten van het vissen, de rust, de natuur 
en de vogels. Hij heeft ook vele werkzaamheden voor 
de kerk gedaan. Hij was jarenlang collectant en hielp 
trouw mee met het onderhouden van het kerkhof. 
En wat was Theo trots en gelukkig met de komst van 
z'n twee kleindochters. Hij maakte alle tijd vrij om 
leuke dingen met ze te doen. Vele gezellige uitstapjes 
zijn er gemaakt. Tevens kon hij urenlang met ze 
puzzelen, schilderen en zingen, niks was voor hem te 
gek. Zijn kleinkinderen waren heel belangrijk voor 
hem. 
Theo en Stien zijn in 2002 verhuist naar een woning 
aan de Bernhard Leurinkstraat. Hier heeft hij tot het 
laatst toe gewoond. 
Vanaf2007 is Theo gaan klungelen met z'n 
gezondheid en ging hij langzaam achteruit. 
De laatste weken vielen hem zeer zwaar. Hij lag veel 
op bed en had weinig zin meer in het leven. Stien 
heeft hem tot het laatst toe liefdevol verzorgd. 
Na een lang en gelukkig huwelijk van ruim 66 jaar is 
Theo op woensdag 8 juli ingeslapen omringd door z'n 
naaste familie in z' n eigen vertrouwde omgeving. 

Wij zijn u dankbaar voor uw steun na het overlijden 
van mijn lieve man, dierbare vader, schoonvader en 
trotse opa en overgrootvader. 
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