
Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Johannes 
Juninck 

echtgenoot van 
Hermina Maria Kemerink 

Hij werd geboren te Weerselo op 11 dec. 1906. 
Tijdens een ziekte, die langzaam ook zijn krachten 
verminderde, werd hij tijdig eetroost door het 
Sacrament van de Zieken, omringd door zijn -.rouw 
en alle kinderen. 
Op 24 juni is hij 's morgens omrlni:d door zijn vrouw 
en kinderen die thuis waren, rustie van ons 
h~ngegaan. Op 27 juni hebben wij hem herdacht In 
de Eucharistleviering en daarna bei(aven op het 
Parochiekerkhof van Fleringen. 

.... -.-.".".-.·.·.-.".-
Tijdens zijn slepende ziekte heeft deze man, ons 
allen zo goed bekend, ons getoond wat wilskracht 
om te leven in een mens vermag. Maar ook de 
sterkste mens moet eens bwgen voor de dood. Zo 
ook hij: lichamelijk werd hij steeds minder, maar 
tot het laatste toe was hij geestelijk nog een en al 
leven. Daarbij wist hij zich omringd door liefde en 
grote zorg van 1ijn sterke vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen, bijzonder zij: Johan en Diny, die 
met hun kinderen bij hem thuis woonden. Niets is 
hen m de voorbije weken daarin te veel geweest. 
Maar in zijn eigen goede jaren was deze man zelf 
altijd vol zorg en meeleven met zovelen van ons. 
Wat hij voor anderen kon doen heeft hij gedaan. 

Daar wist hij altijd wel tijd voor vrij te maken. 
Maar ook heeft htj zelf zovele jaren lange dagen 
gemaakt op zijn boerderij, om deze dan later te 
kunnen overdragen aan zijn zoon Johan. 
Meelevend en in goed overleg zijn zij samen verder 
gegaan. 
Wel kon hijzelf toen meer ujd gaan geven aan 
ouderen en jongeren en genietend van de natuur en 
van zovele mooie dingen die het leven ons te 
bieden heelt. 
Door zijn ongene5elijke ziekte was hij de laatste 
tijd meer thuis: m bed of op de stoel. Maar dan 
genoot hij nog van allen die hem hun teken 
van meeleven toonden. 
Bedankt is een woord dat hij in de laatste weken 
tot velen van ons gezegd heeft. 
Zo heeft deze man nu zijn aardse levenseinde 
bereikt. Maar samen met hem geloven wij dat hij 
bij God de Heer een ander leven begint: zonder 
zorg en pijn . 

Moge hij rusten in Vrede bij de Heer. 

Voor Uw blijken van belan~telling tijdens ZÎjn 
ZJckte en medeleven op welke wijze dan ook door 
ons ondervonden, na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

H. M. Jumnck - Kemerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Weerselo, juni 1986 
Bcllinckhofweg JO 


