
In gelovige en dankbare herinnering aan 

HERMANUS JOHANNES WOLBERT 
HIJ werd geboren te Beuningen (Losser) 21 me, 
1909. Door het sacrament van het huwelijk sloot 
hij 16 september 1939 in de Drievuldigheidspa
rochie te Oldenzaal zijn levensverbintenis met 

MARIA JOHANNA DAMINK 
Opgenomen in het G.M. Ziekenhuis te Hengelo. 
15 september, overleed hij aldaar plotseling 
dinsdag 29 september 1981. In de Plechtige 
Eucharistieviering en Uitvaart, vrijdag 2 oktober 
d.a.v. in de parochiekerk te Saasveld hebben 
wij afscheid van hem genomen en zijn lichaam 

ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

De dood is niet vreeswekkend voor wie in lief 
en leed, in goede en kwade dagen Gods wil 
heeft gezocht en kan terugzien op een gods· 
dienstig en een welbesteed leven. Tot jun, 1942 
werkte hij met moeder op de boerderij van oom 
en tante Damink te Lonneker; tengevolge van 
de oorlog moesten ze de boerderij opgeven en 
in Saasveld een nieuw begin maken. Hier heeft 
hij een goede naam nagelaten: hij was een 
meelevende en hulpvaardige mens in de buurt
schap; hij was een eenvoudige, oprechte mede
gelovige en medeparochlaan en had niet zo 
veel moeite met de veranderingen In de ge
loofsbeleving van de Kerk. Hij was jarenlang op 
de boerderij bezig met de opbouw van het 
bedrijf en de eerste tien jaren was hij daarbij 
ook nog als melkrijder werkzaam: hij was bij de 
tijd, volgde nauwlettend nieuwe ontwikkelingen; 
op allerlei gebied vooruitstrevend werkte hij 
onvermoeibaar en in liefdevolle zorgzaamheid 
samen met moeder voor het gezin en de toe
komst van de kinderen: hij heeft ons nagelaten 
het geluk van een goed en gelovig gezinsleven. 
In de laatste jaren, en eigenlijk al vanaf 1900, 
minder valide geworden en daarna, in 1974, 
gehandicapt, kon hij goed afstand doen, los-

laten en uit handen geven; wel moest hij iets 
om handen hebben: de zorg voor de tuin bleef 
hij behartigen: de boerderij was zijn lust en zijn 
leven, maar mogelijk was de tuin dat nog meer! 
Voor ziekte is hij niet gespaard gebleven. Zijn 
leven werd er wel ànders door maar hij heeft 
ons laten zien: een mens is veel méér dan zijn 
ziekte, méér dan zijn handicap, méér dan zijn 
leeftijd. Hij heeft ons geleerd, hoe te leven in 
gelovig aenvaarden en vertrouwen. Ondanks zijn 
ziek zijn hield hij van het leven. Rustig en 
ernstig van aard, en eerder spaarzaam dan me
dedeelzaam in het uiten van zijn gedachten en 
gevoelens, volgde hij met grote belangstel ling 
het gebeuren In de kleine wereld van zijn om
geving en in de 1rote wereld. Hij kon dankbaar 
en opgewekt blijven genieten van de goede 
dingen, die God op onze aarde geeft; in de tijd 
van zijn ziekte ging hij met moeder nog twee 
maal voor een maand naar zijn zuster in Cana
da en heel graag ging hij ook telkens mee. als 
plaatselijk dagtochten en excursies werden ge
organiseerd. En volop beleefde hij de vreugde 
van zijn gezin. wanneer de kinderen en de klein
kinrJeren op familiedagen bijeen waren in het 
ouderlijk huis. 
Het leven gaat verder, maar wij dragen een 
herinnering aan vader met ons mee, die ons 
dankbaar stemt om alles, wat hij voor ons is 
geweest. 
Moge vader nu leven bij God In eeuwige vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw medeleven 
tijdens ziekte. overlijden en de begrafenis van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa. 

M . J. Wolbert-Damlnk 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen 

7597 KL Saasve ld 
Lammersboerweg I 




