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1 In dankbaarheid denken we terug aan -·1- Marinus Weernink 
echtgenoot van 
Marle Grondman 

Hij werd op 23 juli 1929 te Haaksbergen ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 19 oktober 1989 
in het Koningin Beatrix Streekziekenhuis te 
Winterswijk overleden . Met de viering van de 
Eucharistie namen we afscheid van hem op 
dinsdag 24 oktober d.a.v., waarna we hem 
begraven hebben op het R.K. Kerkhof "Het 
Waarveld " aan de Waarveldweg te Haaks
bergen. 

Omringd door liefdevolle zorgen van zijn 
vrouw en kinderen is hij na een moedig ge
dragen lijden rustig en vredig van ons heen
•gegaan. En we mogen in geloof ve rtrouwen 
dat de Heer hem heeft opgenomen in zijn 
glorie om daar voor altijd ten diepste ge
lukkig te zijn . 

Bijna 31 jaar heeft hij zich samen met zijn 
vrouw ingezet voor een beetje welzijn en 
geluk van hun beide en hun gezin van drie 
kinderen . Al jeugdig moest hij op eigen 
benen staan en zo ontwikkelde hij zich vanuit 
zijn hobby door zelfstudie en het opdoen 
van ervaring naar een eigen garagebedrijf. 
Met hart en ziel en al zijn tijd was hij hier 
zeer intens mee bezig. Hij was een goed 
vakman en bezat een brede vakkennis. Hij 
was heel precies en secuur en alles moest 
goed verzorgd zijn . Hij had een vooruitziende 
blik, kon goed plannen maken en organiseren. 
Ook al was hij de technisch directeur, toch 
bleef hij een gewoon en eenvoudig mens die 
het liefste wat bescheiden op de achtergrond 

bleef. Door zijn grote doorzettingsvermogen 
ontving hij de kracht om na een ernstig on
geval en de daarop volgende ziektes steeds 
weer opnieuw aan de slag te gaan. Hij had 
moeite om zijn gevoelens uit te spreken, 
maar kon anderen goed invoelen en bemoe
digend voorhelpen wat hij altijd deed. Hij 
verwerkte heel veel dingen voor zichze lf en 
zocht aMijd naar een goede oplossing bij 
problemen. Ook kon hij genieten van het 
goede wat het leven te bieden heeft. Door 
ziek1e moest hij stap voor stap afscheid 
nemen van dat leven waar hij als gelovig 
mens in had gestaan en op zijn eigen manier 
had ingevu,ld . Steeds vond hij kracht en in
spiratie in boekjes met ve rsjes , gezegden of 
gebeden. Dit gebed zou hij in de s1ilte van 
zijn hart hebben kunnen zeggen: 

Heer, hoe vaak hebt U mij al niet gered? 
Telkens weer hie-lp U mij op de been 
en gaf mij kracht al s ik ontmoedigd was , 
U gaf mij licht in het donker. 
Als ik afscheid moest nemen van mensen 
die mij dierbaar waren , was U mijn troost. 
Zo bent U een deel van mijn leven geworden. 
blijf bij mij, Heer, in heel mijn doen en laten . 
Buiten U om red ik het niet. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stel-ling bij het afscheid van mijn ieve man, 
onze zorgzame vader en opa zeggen wij u 
onze oprechte en hartelijke dank. 
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