
Wel bedroefd, maar met een zeer dankbaar 
gevoel nemen we afscheid van mijn dierbare man, 
onze zorgzame papa en lieve opa 

Johannes Anthonius Wijlens 
echtgenoot van 

Geertruida Johanna Heuker of Hoek 

Hij werd geboren op 9 oktober 1909 te Beckum. 
Na een kortstondig ziekbed en na voorzien te zijn 
van het Sacrament van de Zieken is hij op donder
dag 22 november 1990 rustig ingeslapen in het zie
kenhuis te Hengelo. Voor het laatst hadden wij 
hem in ons midden op maandag 26 november 
tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna wij hem te rusten 
hebben gelegd op het R. K. kerkhof. 

Allen die tijdens het leven van Johan zijn vrienden 
waren en die nu met ons meeleven na zijn over
lijden, zeggen wij heel hartelijk onze dank. 

Uit aller naam: 
Fam. Wijlens 

Nu we afscheid hebben moeten nemen van onze opa. zul· 
lan we gaan merken hoeveel hij voor ons allen heeft bete
kend; hoe vooral de laatste jaren zijn vaste plek aan tafel in 
de keuken voor iedereen een zichtbaar baken was van zijn 
aanwezigheid. Zonder om te kijken kon hij aan de stem al 
horen wie er binnen was gekomen en een plek aan tafel 
was dan al gauw gevonden. Opa was een man van een
voud; hij hield niet van veel poespas, overdreven woorden 
of uiterlijkheden. Zij hele leven heeft in het teken gestaan 
van war'ken en dienen; voor zichzelf had hij niet veel meer 
nodig dan een sigaar en een borreltje, een vriendelijk 
woord en een beetje optimistisch k&rakter van zijn med• 
mensen. Zelf i at hij tot het laatste toe vol grappen waar 
menigeen vaak om moest lachen en hij zelf vaak het 
meest. 
Voordat hij boer werd op " d ' n Esman" gaf hij gedurende 
achttien jaar al zijn energie aan het vak van timmerman en 
wel bij ter Braak in Haaksbergen. later bleek hoe zeer hij 
van dit beroep hield, want in tijden dat hij ' t moellljk had 
met koeien, varkens en kippen bleek de kleine werkplaats 
In de oude loods een welkome plek voor ontspanning. Opa 
was een sportief man. In 1933 hielp hij da voetbal· 
vereniging TVO oprichten en nam als penningmeester zit
ting in het dagelijks bestuur. Tot vorig seizoen was hij een 
trouw bezoeker van de wedstrijden van het eerste elftal en 
ook de kaartavonden werden bijna nooit overgeslagen . 
Opa was dankbaar voor al zijn kinderen en kleinkinderen 
en er ook heel trots op. Ze waren hem alle even lief en de 
kinderen gingen ook graag naar hem toe. 
Hij was een gelovig iemand en heeft de laatste paar jaar 
menig rozenkrans gebeden. Als er één van de huisgenoten 
naar de kerk ging zei hij meestal: bid ook nog even voor 
mij. 

Met het voorbeeld van Christus voor ogen is hij ook van 
ons heengegaan. Wij gaan er vanuit, gesterkt door het 
geloof, dat hij nu is opgenomen bij onze Lieve Heer. Dank
baar zijn wij voor zijn leven en voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend. 

Dat hij moge rusten in vrede. 




