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Met liefde en grote dankbaarheid 

gedenken wij 

HENDRICUS VAN WIJK 
echtgenoot van 

GERARDA VAN DINTEREN 

HIJ Is geboren in Puiflijk 19 juni 1913. 
Hij overleed op 24 december 1990. 

De plechtige uitvaartmis vond plaats In de 
parochiekerk van de H. Victor en Gezellen te 
Afferden, 28 december d.a.v. Hij werd daarna 
te rusten gelegd op de Algemene Begraaf

plaats aan de Koningstraat. 

De dood kwam toch nog onverwachts. Al 
meer dan een Jaar kon hij zich vanwege zijn 
ziekte, niet meer vrij bewegen. Niemand ver
wachtte dat hij op deze dag vóór Kerstmis 
zacht zou inslapen. 
Groot is het verlies allereerst voor zijn vrouw. 
Vele Jaren hebben ze lief en leed gedeeld. 
Samen hebben ze gewerkt en gezwoegd voor 
t,un mooie gezin. Samen hebben ze veel of
fers gebracht om hun tien kinderen een goe
de toekomst mogelijk te maken. 
Hij heeft vele mooie jaren doorgebracht, 
daar aan de Koningstraat 112. HIJ werkte 
graag in zijn boomgaard. Heel vaak was hij 
te vinden in z'n schuurtje. Daar knutselde hiJ 
van alles. HIJ kon met zijn "gouden handen" 
mooie dingen maken. 
Hij was het liefst maar thuis, verbonden met 
de natuur en met zijn handwerk. Hij had een 

sterke gezondheid en klaagde nooit ergens 
over. Hij had een hekel aan ziekenhuizen. Hij 
vond het vresel ijk toen zijn eigen vrouw daar
in moest liggen. En over zijn lieve Mariska 
zei hij : laat ze maar gauw weer thuiskomen. 
Lieve Mam, ik heb veel aan jou te danken. 
Tijdens mijn ziekte van het laatste jaar was 
je dag en nacht aan m'n zijde. Door jouw 
zorg en die van de kinderen ben ik niet in 
een verpleeghuis terecht gekomen. iedere dag 
was een van de kinderen aanwezig om een 
helpende hand te bieden. Dat alles heb ik 
heel erg fijn gevonden. 
HIJ was een gelovig mens, voelde zich niet 
gelukkig met de vernieuwingen In de Kerk. 
Vooral de laatste tijd was hij vaak In z'n 
eigen aan het bidden. 
Pap, we zullen Je leven en werken voor ons 
niet vergeten. Moge de God, waarin je ge
loofde, Je nu de eeuwige vrede en rust geven. 

Voor uw blijken van medeleven bij het over· 
lijden en de begrafenis van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en lieve opa, zijn wij 
u zeer dankbaar. 

G. VAN WIJK- VAN DINTEREN 
kinderen en kleinkinderen 

Afferden (Gld.), 28 december 1990. 




