
t In dankbare herinnering aan 

Henk Wilberink 
echtgenoot van Elfrieda Schmitz 
weduwnaar van Geertje Plantinga 

Hij is geboren op 18 december 1911 te Hengelo en overleden op 10 januari 1995. 
Na een gezongen Uitvaartviering in de Onze Lieve Vrouwekerk vond de begrafenis plaats 
op 14 januari 1995 te Hengelo. 

Pa heeft geen gemakkelijk leven gehad. 
Al vroeg moest hij z'n vrouw verliezen waardoor hij met zijn 5 kinderen er alleen voor kwam 
te staan. Hij heeft hard moeten werken om zijn gezin te kunnen onderhouden. 
Als schilder kluste hij 's avonds veel bij en vergat daarbij niet de mensen die het nog 
minder hadden als wij . 
Vele keren zag hij dat mensen het eigenlijk niet konden betalen en zei dan ook: ,.Laat maar 
zitten want jullie kunnen het beter gebruiken als ik." 

Actief is hij altijd geweest. Zijn talenten heeft hij steeds goed kunnen benutten in zijn 
hobby's zoals kunstschilderen en toneelspelen. Vele jaren hebben we kunnen genieten van 
zijn rol als een van de apostelen van Jezus in de Passiespelen van Hertme. 
Ook heeft hij jaren in een kerkkoor gezongen. 

Door zijn moeilijke karakter heeft hij veel strijd gekend in zijn leven waardoor het voor velen 
niet gemakkelijk was om met hem om te gaan. Niet alleen voor anderen was hij moeilijk 
maar ook voor zichzelf. 

Veel vertrouwen had hij in de heilige Antonius, daar kon niemand omheen. Antonius was 
zijn helper en toeverlaat bij alles wat hij tegen kwam in zijn leven. 
Vele reizen heeft hij samen met zijn tweede vrouw gemaakt en verschillende bedevaart
plaatsen bezocht, waaruit hij veel geloof en kracht kon putten. 

Zo blijft hij bij ons in herinnering. 

Het geeft ons troost pa, dat je samen met mamma vanuit de Hemel voor ons kunt blijven 
zorgen. 

Voor uw meeleven bij het afscheid van mijn man, onze pa en opa, zijn wij u erg dankbaar. 

E. Wilberink-Schmitz 
kinderen 
kleinkinderen 




