
Een groot deel van zijn leven was hij lid van het gilde 
Sint Catharina en Sint Barbara, hij was één van de leden die 
het gilde weer opnieuw actief heeft gemaakt. Regelmatig ging 
hij met zijn gildebroeders op pad naar kringbijeenkomsten of 
gingen ze samen een partij jeu de boules spelen. Met de nadruk 
op broeders. Wim heeft het broederschap echt mogen ervaren, 
ook in de tijden dat het fysiek en mentaal wat minder ging. 
Hij werd opgehaald en weer gebracht voor een gildeavond 
en bij Barbara werd hij getrakteerd op een vendelgroet door 
zijn broeders. Het feit dat hij erelid is gemaakt en dat hij een 
onderscheiding van de kring heeft gekregen heeft hij bijzonder 
gewaardeerd.

Ook heeft Wim veel plezier beleefd aan het tennissen. 
Regelmatig stond hij met de mannen op de baan, tot op hoge 
leeftijd. In de laatste jaren deed de dementie zijn intrede. Wim 
werd wat stiller, meer op zichzelf, maar ook liefdevoller. Na een 
tijd op de zorgboerderij bij ‘het gilde’, zoals hij dat noemde, 
heeft hij het laatste jaar doorgebracht bij verzorgingshuis 
Sint Barbara. Daar is hij fantastisch verzorgd door de helden 
van de afdeling daar. De familie is enorm dankbaar voor de 
liefde en aandacht die Wim daar heeft mogen ontvangen. Tot 
aan de laatste dagen van zijn leven waarna hij in alle rust is 
ingeslapen. 

We zullen Wim missen als man, als vader. We zullen de mooie 
herinneringen koesteren en zijn dankbaar voor wat hij in ons 
leven heeft betekend. 

Rust zacht lieve Wim.



Wim Verkuijlen

* Uden, 19 september 1935        † Schijndel, 14 oktober 2020
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Hans
Paul en Mariska
Mijntje en Richard

Correspondentieadres:
Verhagenstraat 3
5481 RS  Schijndel

Wim is in uitvaartcentrum Eikenhaege waar gelegenheid is om 
persoonlijk afscheid van hem te nemen maandag 19 oktober 
van 19.00 tot 20.00 uur. 

Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons afscheid te 
nemen van Wim. Echter vanwege de huidige omstandigheden 
zal de crematiedienst zaterdag 24 oktober om 12.00 uur
in besloten kring plaatsvinden. 

U kunt de dienst via livestream volgen op:
https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code/RD2F-6ZNK

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit 
naar het personeel van Laverhof, St. Barbara.
In plaats van bloemen graag een donatie aan 

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis 

Wim Verkuijlen is geboren in Volkel in een boerengezin met 
zes zussen en twee broers. Door het vroege overlijden van zijn 
moeder is hij opgevoed door zijn zussen en tantes. Zijn jeugd 
heeft hij dus doorgebracht zonder moeder en in verschillende 
gezinnen, iets wat voor hem niet makkelijk is geweest. Na zijn 
jeugd verruilde Wim het boerenbedrijf voor een baan bij de 
gemeente in Schijndel. Ambtenaar van de burgerlijke stand is 
wat hij jaren is geweest. Door de jaren heen heeft hij vele nieuwe 
inwoners ingeschreven, mensen getrouwd en verhuizingen 
geadministreerd, dus hij was een wandelende kennisbron van 
wie waar woonde in Schijndel en hoe de families aan elkaar 
verweven zijn. Zelfs in zijn laatste jaren met dementie wist hij 
al fietsend door Schijndel nog haarfijn te vertellen wie waar 
woonde. En door zijn interesse in monumenten en oude 
ambachten ook nog wat er te vertellen was over de gebouwen. 
Waar Wim van genoot waren de huwelijken. Hij besteedde 
veel tijd aan de speech die hij daarvoor voorbereidde zodat 
hij iets moois bijdroeg voor het bruidspaar aan een bijzondere 
dag. 

Als ambtenaar ontmoette hij ook Jo. Bij een wedstrijd van het 
voetbalteam van de gemeente zag hij Jo aan de zijlijn staan. 
“Hup Verkuijlen” riep ze. Later zei ze tegen een vriend; ik 
denk dat ik hem ga trouwen. En zo geschiedde. Ze hadden 
samen niet veel woorden nodig om een liefdevol koppel te zijn. 
Ze kregen drie kinderen, Hans, Paul en Mijntje waarmee ze 
een gelukkig gezin vormden. Wim was er voor zijn vrouw en 
kinderen. Hij hield niet van de kou dus liet zijn vrouw lekker 
genieten van de wintersportvakanties terwijl hij thuis voor de 
kinderen zorgde. Wim was een nuchtere man. Liefde geven 
deed hij in overvloed, praten erover vond hij moeilijk. 


