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In dankbare herinnering aan 

Bernard Wijlens 

weduwnaar van 
Anne Temmink 

Bernard werd geboren op 11 oktober 1913 aan de 
Huttenveldsweg 18 te Hengelo. 
Op 6 januari 2001 is hij thuis overleden. 
We hebben van hem afscheid genomen tijdens de 
uitvaartviering op 10 januari 2001 in de Bonifatiuskerk 
te Haaksbergen, waarna wij hem bij moeder te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Bernard was zesde uit een gezin van zestien 
kinderen. Hij moest op jonge leeftijd al meehelpen 
op de boerderij en vanaf zestien jaar werkte hij sa
men met broer Gerard bij de wegenbouw van de 
Provincie. Ook hield hij zich bezig met huisslachten, 
wat hij van Tops Jan had geleerd. Hij was erg spor
tief en voetbalde zeven jaar in het eerste elftal van 
T.V.O. Verder gaf het schaatsen hem veel plezier. 
In 1938 leerde hij Anne kennen, ze trouwden in 
april 1946. Na hun trouwen gingen ze wonen in het 
ouderlijk huis van Anne in Stepelo. Hij zei wel eens 
dat hij niet alleen met Anne getrouwd was maar 
ook met haar vier zussen die nog thuis woonden. 
Bernard runde de boerderij met buren Waanders 
en Brouwer, later werd dit Borgman. 
Het werk was zijn werk, maar de samenwerking 
was zijn hobby. Uit het huwelijk werden negen 
kinderen geboren. Door hard werken hebben ze 

de kinderen een goede toekomst kunnen bieden. 
In 1977 overleed zijn vrouw Anne en bleef hij thuis 
achter met zijn drie jongste zonen. Martin was 
inmiddels bijna zover om de taken op de boerderij 
over te nemen zodat Bernard meer huiselijk werk 
kon doen. Na het huwelijk van Martin en Ida kreeg 
hij weer meer tijd voor de boerderij en zijn hobby's. 
Zo heeft hij jaren samen met broer Frans de moes
tuin verzorgd. 
Bernard was een levensgenieter, hield van ge
zelligheid en kon met iedereen wel een praatje 
maken. Hij had een brede belangstelling voor het 
hele maatschappelijke gebeuren. Hij ging graag uit, 
op zijn snorfiets naar familie en bekenden. Ook 
sloot hij zich aan bij de bejaardensoos en -gym in 
Beckum waar hij erg van genoot. 
Zijn kleinkinderen waren hem alles. vooral de 
jongens thuis met wie hij dagelijks omging. 

Het valt zwaar om steeds iets te moeten inleveren, 
toch wilde hij nog graag het millennium mee
maken. Mede dankzij de liefdevolle verzorging van 
Martin en Ida, Benno, Hans en Mark kon Bernard 
tot het laatst thuis blijven en is hij in zijn eigen 
vertrouwde omgeving rustig ingeslapen. 
Het is volbracht, het is goed zo. 

Wij danken u oprecht voor alle blijken van medele
ven en steun in de periode voor en na het overlij
den van Bernard. 

Kinderen en kleinkinderen 




