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In liefde gedenken we 

Gerardus Johannes Antonius 

Wennink 

echtgenoot van Truus Schopman 

Na de uitvaartviering in de St. Plechelmuskerk 
te Deurningen hebben we hem ter ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof. 

Gerard werd geboren op 6 september 1946 
aan de Kortenaerstraat in Hengelo. Toen hij 
zeven jaar was verhu isden zijn ouders naar 
Deurningen en ze gingen wonen aan de 
Wilthuisstraat. Na de lagere school ging Gerard 
naar de LTS in Oldenzaal en volgde daar de 
opleiding tot bouwvakker/ timmerman. 
Hij leerde Truus Schopman kennen en ze 
trouwden in 1969. Er werden twee zonen 
geboren Raimond en Maurice. Later werd hij 
de trotse opa van Matthijs en Tobian. 
Gerard was zorgzaam, behulpzaam en 
bescheiden van aard. Hij had een groot plichts
besef en was bij dat alles erg sportief. Vaak 
was hij actief bezig met veldvoetbal, zaal-

voetbal en tennis, maar soms ook als toe
schouwer aan de kant. 
Het werk als bouwvakker was ruim veertig 
jaar lang zijn lust en zijn leven. Maurice en 
Raimond hebben daar dankbaar gebruik van 
gemaakt bij de verbouwing van hun huis. 
Drie jaar geleden opbaarde zich bij hem een 
ernstige ziekte. Van toegeven was geen 
sprake en deed alles om nog zo lang mogelijk 
bij ons te zijn . Hij had moeite om zijn ziekte 
te aanvaarden. De laatste week ging zijn 
gezondheid sterk achteruit en afgelopen 
zondag 31 augustus 2014 is hij in zijn eigen 
huis, in het bijzijn van zijn naasten, rustig 
ingeslapen. 
Er is een groot verdriet om zijn heengaan, 
maar er is ook dankbaarheid voor alles was 
hij voor velen betekend heeft. 
Lieve Gerard, vader en opa bedankt voor wie 
je was, we zullen je ontzettend missen. 

Wij danken u voor uw steun en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
Gerard. 

Truus Wennink - Schopman 
Raimond 
Maurice en Gonny, Matthijs, Tobian 


