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Dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Weernink-Tijman 
weduwe van 

ANTONIUS BERNARDUS WEERNINK 

Geboren 26 januari 1913 te Noord Deurnin
gen. Na voorzien te zijn van het H. Sacra
ment der Zieken te midden van ons allen 
is zij op 16 januari 1996 te Denekamp over
leden. Op 20 januari 1996 werd ze na de 
Eucharistieviering te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof te Noord Deurningen. 

Haar handen hebben voor ons gewerkt. 
Haar hart heelt voor ons geklopt. 
Onze lieve moeder en oma is van ons heen
gt'gaan. Jarenlang heeft ze met zorg ge. 
werkt voor haar man, de kinderen en de 
boerderij. Samen hebben we vreugdevolle 
jaren qehad, maar ook verdriet heeft ze wel 
gekend. 
Ze was gastvrij: niets was haar teveel; ie
dereen was altijd welkom en werd met een 
vriendelijke lach ontvangen. 
Ma hield ervan er netjes en verzorgd uit 
te zien. Dit gold ook voor haar huis en ruin 
waar ze altijd bezig was. Ze genoot van 
alles wat er groeide en bloeide. Van haar 
huis maakte ze voor ons een thuis. Tot het 

laatst toe heeft ze genoten van een wan
deling door de tuin bij haar kinderen. 
Ze gaf pa veel steun, vertrouwen, rust en 
veiligheid. ook in moeilijke tijden. Ruim 
52 jaar hebben ze samen lief en leed ge
deeld en stonden ze klaar voor elkaar. 
Ma. vol warme belangstelling heb je het 
leven van je kinderen en kleinkinderen ge
volgd. Met altijd die vrolijke lach genoot 
je van de familiefeestjes, uitstapjes, vakan. 
tieverhalen en vooral ook van de kleine 
attenties. Met die blijde lach heb je afscheid 
van ons allen genomen. 
Gedurende de laatste 7 jaar voelde jij je 
rustig en beschermd temidden van .Jouw 
zusters· op de afdeling . Springendal". die 
Je allemaal bij naam noemde. De hartelijke 
zorg die ieder van hen voor je had heb· 
hen ma en wij allen zeer gewaardeerd. 
Zij heelt haar taak volbracht. 
Zij rust nu in vrede. 

Wij danken U allen voor uw medeleven en 
belang~rt'lling na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 




