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Na een leven, gekenmerkt door eenvoud, goedheid, 

bezorgdheid en liefde, heb ik, toch nog onverwacht, afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man 

André Weernink 

echtgenoot van Grada Weernink-Mentink 

André is geboren en getogen aan de Wolfkaterweg op 
11 maart 1923 en overleed, na gesterkt te zijn met het 

H. Sacrament van de Zieken, thuis, op 7 december 2003. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden in de 

parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, tijdens de 
uitvaartviering op vrijdag 12 december, waarna we hem 

te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof 

Een lieve, zorgzame en trouwe echtgenoot is na een werk
zaam en welbesteed leven in vrede overgegaan naar een 
nieuw leven bij God. 
André groeide als vijfde kind op in het gezin Weernink van 
zeven kinderen en bezocht na de lagere school de ambachts
school. Daarna kwam hij als gereedschapmaker in dienst bij 
Hazemeyer in Hengelo en later in de planning. 
Op 57 ½-jarige leeftijd heeft hij van de VUT-regeling gebruik 
gemaakt zodat aan zijn actieve baan een einde kwam. 

Op 12 mei 1949 trouwde André met Grada Mentink en door
dat hun huwelijk tot beider verdriet kinderloos bleef werd 
André nagenoeg vanzelfsprekend, samen met Grada, de 
derde opa en oma van veel (klein)kinderen in de familie. 
Genoten heeft hij, samen met Grada, van de vele vakanties 
samen met hele families Mentink naar verschillende buiten
landse bestemmingen maar ook in Nederland. 

André hield van netheid, correctheid en stiptheid, niet alleen 
voor zichzelf, maar ook waar het om anderen ging en zeker 
als het om de factor tijd ging. Het liefst veranderde hij de 
zomer/wintertijd exact om 2 uur 's-nachts. 
Hij was een tuinliefhebber, maar ook vanaf de oprichting al bij 
het toneelgezelschap van "Levenslusr. 
Daarna was hij al ruim 60 jaar lid van het zangkoor van de 
Blasius-parochie en de laatste 14 jaar, samen met Grada, de 
eerste kosters van de parochie. 

Toen zijn gezondheid het niet meer toeliet moest hij hier 
noodgedwongen mee stoppen. Het was niet gemakkelijk voor 
hem het kosterswerk los te laten, bleef daar in gedachten 
mee bezig, zich afvragend of alles wel goed ging. Onze paro
chie is hem heel dankbaar voor alles wat hij, samen met 
Grada, al die jaren heeft gedaan, hij leefde voor zijn 
Blasiuskerk. 
Met André is een bescheiden en sober mens, die een hekel 
had aan onrecht, van ons heengegaan. Heel zorgzaam voor 
Grada gedurende hun huwelijk dat 54 jaar mocht duren en hij 
is heel rustig, na een geleidelijk afnemende gezondheid, tot 
het laatste moment omringd door de zorg en nabijheid van 
Grada, thuis overleden. 

Bij zijn afscheid zijn we dankbaar voor zijn leven, voor de 
goede tijd die we samen hebben mogen beleven en we ver
trouwen hem toe aan God die hem, zo geloven wij, bij Hem 
zal opnemen en belonen voor al het goede. 
Een dankbare herinnering blijft in het geloof dat zijn leven 
goed was. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens het ziek-zijn en 
na het overlijden van mijn lieve man zeg ik ieder van U 
oprecht dank. 
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