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Na een godsdienstig leven, vertrouwend op God is 
van ons heengegaan onze zorgzame tante 

Marie Johanna Maria 
Oude Weernink - Herink 

weduwe van 

Johan Oude Weernink 
Zij werd geboren op 9 november 1909 te Rossum en 
dat na het ontvangen van de Ziekenzalving 1n alle 
vrede van ons is heengegaan op woensdag 26 augus
tus 1999. 
Op 30 augustus hebben wij haar, na de Uitvaartmis in 
de parochiekerk van Rossum, ter ruste gelegd op het 
R. K. kerkhof aldaar. 

Tante Marie, zo door velen genoemd was een zeer bij
zonder en tevreden mens, die altijd voor iedereen aan
wezig was. 
Op late leeftijd van 39 jaar trouwde ze met Johan waar 
ze samen gingen wonen in het ouderlijk huis van de 
Fam. Oude Weernink, waar ze de zorg op zich nam, 
voor de moeder en enkele kinderen die thuis woonden. 
Samen met Johan heeft ze lief en leed gedeeld, maar 
een eigen gezin bleef uit waar ze zo graag naar ver.
langde. Vele kinderen uit de buurt kregen een gastvrij 
ontvangst in haar keuken, altijd ging het dan van heb 
je al een snoepje gehad vandaag? 

Ze zette zich geheel in voor het boerenbedrijf, alle 
dagen ging ze mee om te melken en tot het laatst toe 
bleef ze informeren hoe het met het vee ging. Om het 
boerenbedrijf in stand te houden en ook omdat ze 
graag wilde dat de familienaam behouden bleef, kwa
men ze bij Wilfried vragen om dit voort te zetten. Zo 
vormden ze toch een gezin, samen hebben ze nog 
leuke jaren beleefd. 
Tante Marie was op haar manier ook heel druk om er 
perfect uit te zien, vroeger naaide ze zelf vele pakjes 
en jurken in elkaar en later toen dit minder werd, wer
den er vele bezoekjes afgelegd om een leuke jurk te 
kopen. 
Nadat Johan kwam te overlijden. kwam Mane in een 
zeer droevige tijd terecht, totdat ze zover was en 2 
maal per week naar de dagopvang in Weerselo ging 
en de draad van haar leven weer oppakte en elke dag 
weer uitkeek wanneer ze er weer naar toe mocht 
Ze was ook zeer gelovig, bijna iedere dag luisterde ze, 
als er een mis was naar de kerkradio, en kon waarde
ren als ze haar de communie kwamen brengen. 
Ze was blij met iedereen die haar hielp en verzorgde 
en bedankte dan ook iedere keer zorgvuldig Gelukkig 
hebben wij haar laatste wens kunnen vervullen, ze is 
dan ook thuis overleden en is haar een lijdensweg 
bespaard gebleven. 

Heer geef haar de eeuwige rust en dat Marie bij haar 
Johan zal zijn. 

Wij danken u voor hetgeen u in het leven van tante 
Marie hebt betekend en voor het medeleven na haar 
overlijden. 

Wilfried en Nicole 
Oude Weernmk 


