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. ' Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Henricus Wools 
echtgenoot van 

Geertruida Maria Lammertink 

Hij werd geboren 4 juni 1921 in Bornerbroek. Onverwacht overleed hij op 14 november 1999 te 
Bornerbroek, op 18 november hebben we hem te rusten gelegd op het kerkhof van de St. 
Stephanusparochie aldaar. 

Vader, geboren als zoon van een aannemer, was opgeleid als timmerman. Zijn hart ging echter 
steeds uit naar het boerenbestaan. 
In zijn jeugd ging hij graag naar de boerderij van zijn oom Jans en tante Hanna. Hij wist toen nog 
niet dat hij daar later met zijn gezin zou gaan wonen. Rondom de oorlogsjaren werkte hij op een 
boerderij in Hengevelde, hier heeft hij altijd tevreden op teruggekeken. In 1948 is hij met moeder 
getrouwd. Op de boerderij van Oom Jans bouwden ze samen hun bestaan op. 
Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt en zich ingezet voor zijn gezin. Voordat hij 's ochtends naar 
zijn werk ging, had hij al heel wat arbeid verricht op de boerderij. 
Na eerst als koster en als fabrieksarbeider gewerkt te hebben, vond hij uiteindelijk werk bij de ABTB 
in Bornerbroek. Hierdoor kreeg hij meer tijd voor zijn gezin en de boerderij. Na zijn arbeidzame 

leven brak er voor vader een mooie tijd aan. Eindelijk kwam hij toe aan zijn geliefde werk rondom 
het huis. Samen met moeder genoot hij van de opgroeiende kleinkinderen. 

Respect verdient vader voor de wijze waarop hij heeft leren omgaan met het ziekteproces van moe
der. Dat hij na enige jaren de zorg voor moeder voor een groot deel over moest dragen aan de lief
devolle verpleging in het St. Elizabeth, kostte hem veel moeite. 
Zijn dagindeling was volledig gericht op het dagelijks bezoek aan moeder. Zo bleef vader betrokken 
bij de zorg voor moeder. 

Lieve vader, we blijven je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Nu is er de leegte en het 
gemis maar de herinneringen aan jou bewaren wij in ons hart. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het plotselinge overlijden van mijn man, onze vader en 
lieve opa zeggen wij u onze oprechte dank. 

Bornerbroek, november 1999 
Lohuisstraat 25 

G.M. Wools · Lammertink 
kinderen en kleinkinderen 




