


We zien hem gaan 
wandelend in het bos. 
Een zac/Jte herfstwind 
striJkt door zijn haren. 

We zien steeds 
zijn lieve gebaren. 

Willy Wolbert 

Echtgenoot van Annie Nijland 

• 23 augustus 1931 
Weerselo 

t 4 februari 2001 
Enschede 

Willy is geboren in Lemselo. Hij was de op één 
na jongste in een gezin van twaalf kinderen. In 
1963 trouwde hij met Annie en gingen ze in 
Enschede wonen. Hun grote verdriet, het verlies 
van hun zoontje Robert, hebben ze kunnen 
delen met elkaar. 

Willy droeg grote zorg voor zijn vrouw en kinde
ren. Hij liet de kinderen vrij om hun eigen rich
ting uit te gaan en toonde veel belangstelling 
voor wat ze deden. Willy was een eerlijke en 
betrouwbare man en was zorgvuldig in alles wat 
hij ondernam. Voor Annie is hij in al die jaren 
een goede levenskameraad geweest. 
Kenmerkend aan hem was: "maak je niet druk, 
het komt allemaal wel goed". 

Hij had plezier in zijn werk in de zuivel, waar hij 
zich gedurende vele jaren met veel enthousias-

me voor heeft ingezet. Na zijn actieve loopbaan 
heeft niet alleen hij , maar hebben ook vele 
anderen, kunnen genieten van de wijze waarop 
hij invulling gaf aan zijn vrije ti jd. 

Alhoewel hij woonachtig was in de stad 
Enschede, is Willy in zijn hart altijd een buiten
mens gebleven. Hij genoot van de natuur; uren 
kon hij door het bos dwalen en alles in zich 
opnemen. Tevens bleef het "boerenleven" altijd 
zijn interesse houden; daarom was hij ook veel· 
vuldig op en rond de boerderij te vinden. 

Voor ons is het moeilijk te bevatten dat zo'n 
grote en sterke man in zo een kort ti jdsbestek 
geveld is door een ziekte. Wij begrijpen niet 
waarom dit moest gebeuren. Een lege plaats 
blijft nu achter. 

Pa, wij zijn je heel dankbaar voor de liefde en de 
zorg die je ons gegeven hebt en je zult bij ieder
een in herinnering blijven als een zorgzame en 
sympathieke persoonlijkheid. 

Voor Uw medeleven ti jdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden, willen wij U van harte bedanken. 

Enschede, februari 2001 

Annie Wolbert·Nijland 
en kinderen 




