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Sinds 22 februari 1986 weduwe van 
Johannes L. Weernink 

Mama werd geboren te Deurningen op 21 
november 1914 en is -na het ontvangen van 
de ziekenzalving- overleden te Hengelo op 12 
september 1995. Vanaf haar huwelijk op 29 
augustus 1940 heeft zij in Hengelo gewoond. 
Vanuit de Theresiaparochie is moeder op 
16 september 1995 aan de aarde toevertrouwd. 

Op zeer jonge leeftijd moest moeder haar beide 
ouders al missen. Dit heeft haar verdere leven 
gekenschetst; gevoelens van gemis en verlaten
heid . Moeder groeide in Deurningen op als 
derde oudste tussen 5 broers en 1 zuster . 
Toen zij met vader trouwde hebben zij samen 
hele gelukkige jaren gekend. Met de zorg voor 
10 kinderen en de boerderij heeft zij een le
ven van zorg en keihard werken achter de rug. 
Moeder was nooit uitbundig. Zij was huise
lijk ingesteld. 

Toen vader overleed, op 22 februari 1986, 
kwam het gevoel van gemis en de angst om 

verlaten te worden terug . Vooral de laatste 
jaren kon zij moeilijk alleen zijn. 

Zij was erg gelukkig dat zij al haar kinderen 
in welzijn zag opgroeien. Daarnaast ging zij 
helemaal op in haar zorg voor haar 28 klein
kinderen . Zij genoot als zij op bezoek waren. 
Ze had veel verdriet toen Martijn op 8-jarige 
leeftijd stierf. 

In 1992 brak moeder bij een val haar heup. 
Sinds die tijd ging haar geestelijke en licha
melijke gezondheid hard achteruit. Ze had 
vaak pijn, verdriet en was angstig. Ze kende 
haar omgeving niet meer en wilde, ook thuis, 
graag "naar huis". Nu is ze thuis bij haar 
Hemelse Vader, waar ze rust heeft en waar 
geen pijn en angst is. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de 
laatste moeilijke jaren en het afscheid van onze 
lieve moeder en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 
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Kinderen en kleinkinderen 


