
"Laat mij o Heer 
mijn leven in uw handen leggen. 
En leer mij telkens weer 
uw wil geschiede .. .. zeggen." 



In dankbare herinnering aan 

ERIC JANNINK 

Op 23 ianuan 1968 werd h1J geboren te Hen
gelo ov. Overval len door een zeer ernstige 
ziekte overleed hij op 9 januari 1988. Op 
14 j anuari was In de parochiekerk van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand zijn 

uitvaart. Daarna hebben we hem voor 
zijn crematie naar Usselo begeleld. 

Eric, 

Je was een gezel ligheidsmens. Je was een 
huismus en een gezellige koffiedrinker met de 
mensen waar je van hield. Vooral op de pasto
r ie genoot je daarvan, want je knapte in de 
kerk al lerl ei klusjes op en je zat er vaak ach· 
ter het orgel. Dan stond daar de koffie altijd 
k laar met de koeken van de pastor . Daar heb 
je samen met je vrienden van genoten. Vooral 
Gerrit Oude Egberink had een grote plaats in 
j ouw hart. Je bent nu vast en zeker samen met 
hem in de hemel. 

Muziek was ook jouw lust en je leven. Het 
hele weekend, als je terugkwam uit d ienst, was 
je er mee bezig. A ltijd even trouw zong je je 
partij mee op het koor. 

Je grootste hobby was de brandweer. Al was 
het dag of nacht, bij menig brandje was je 
present. Daar kon je tevens j ouw andere grote 
hobby, het fotograferen op bot vieren. 

In alles ging je je eigen weg; bewust. maar 
wel voor rede vatbaar. Deze laatste weg, die 
God voor je heeft uitgestippeld, geeft ons ver
trouwen dat j e thans je levensdoe l hebt bereikt. 

We zullen altijd het goede in je blijven geden· 
ken en je heel erg missen. 

Voor uw belangstel l ing, gebed en meeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Eric, 
danken wij u harte lijk. 

Gerard en Doortje 
Vincent en Karin 


