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Dankbaar willen wij gedenken 

Wilhelmus Jacobus Wijnberg 

echtgenoot van 
Berendina Francisca van Midden 

' 25 juli 1931 
te Weerselo 

t 8 december 1998 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van Willem genomen in de St. 
Plechelmusbasiliek op 12 december 1998 en hem daarna 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw medeleven en 
blijken van belangstell ing. 

B.F. Wijnberg-van Midden 
Kinderen en kleinkinderen 

Papa, 

Wij hadden je zo graag nog een poosje in ons midden 
willen houden. Je heengaan kwam zo onverwacht. Al za
gen we de laatste maanden wel, dat je langzaam weg
gleed. Je gaf je gevoel vaak geen woorden. Alleen tegen 
mama schonk je klare wijn. ' Nog enkele dagen' , zei je .... 
en zo bleek het ook te zijn. Na enkele bange en benauwde 
uren, passeerde je die laatste brug, waar wij je niet meer 
kunnen volgen. Wij moeten verder .... Echter niet zonder 
een goede herinnering aan jou. Het is zo goed geweest 
samen .... gewoon menselijk .... maar goed! Samen met 
mama door al die jaren heen hecht verbonden. Samen met 
ons en onze kinderen. Een echte opa! Een werkzame man. 
Altijd bezig voor het gezin en voor je grote passie: de dui
ven. Zoals jij het leven zag, zo heb jij het ook gestalte 
gegeven; in goede en minder goede dagen. Het heengaan 
van Rudie heeft je meer pijn gedaan dat is te zeggen. Toch 
bleef je met mama het positieve zoeken. Er was gelukkig 
veel dat je aandacht had. Papa, we zullen nog vaak aan je 
denken. Aan die vele kleine dingen die ons zo eigen en 
vertrouwd waren. Aan je trots, de geraniums aan de schut
ting. Aan de 'moes' van je land. Aan de voetbalwedstrij
den van Quick, waar je geeneen van wilde missen. Aan 
het kaarten, waarbij je zo in je element was. Maar vooral 
ook aan je zo eigen humor, waarmee je menigeen op de 
kast wist te krijgen. Zo leef je in ons midden voort.. .. in 
vele verhalen en anekdotes .... op een warm plekje in ons 
hart .... Papa, bedankt voor wie je was en voor al hetgeen 
je voor ons gedaan hebt. 

Rust in vrede. 




