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,.Verschenen is de Goedheid van God" 

Met deze woorden van de Kersttijd 
gedenken we 

GERARDUS WILHELMUS WENNINK 

echtgenoot van 

MARIA GEZIENA POSTEL 

Geboren te Deurningen op 24 november 
1903. Hij ontving het sacrament der zieken 
in huize Backenhagen. waar hij de laatste 
11 maanden van zijn leven met oma ver
bleef. Op 2 januari 1983 overleed hij en op 
donderdag 6 januari d.a.v. hielden we de uit
vaart in de Paus Joanneskerk en daarna leg
den we hem te ruste op het r.k. kerkhof te 
Hengelo (0). 

Vele gelukkige jaren heeft opa gehad me~ 
zijn vrouw in de lange jaren dat ze samen 
woonden aan de Torenlaan. Hij hield van de 
natuur, de boerderij. de rust van het buiten
leven. Hij stelde niet veel eisen aan zichzelf 
en was een tevreden mens. Diep gelovig zo
als hij dat van thuis uit Deurningen had mee
gekregen. Hij kon er zeer smakelijk over ver
tellen en wist ook de betrekkelijkheid van 
de dingen van vroeger te zien. 

Hij kon dat zeer geestig doen en wist je 
daarmee te boeien. 
Zelf geen kinderen, heeft opa sámen met 
oma met grote zorg Leo groot gebracht en 
toen hij trouwde met Mieke was dat ook 
voor hem een grote voldoening. Frank en 
Leonick hun twee kinderen waren hem zeer 
dierbaar en tot het laatste uur van zijn leven 
waren ze· bij hem. Zo namen we biddend af
scheid van opa op deze tweede dag van het 
nieuwe jaar. 
Oma heeft vooral de laatste 11 maanden 
veel zorg om opa gehad en trok dag en nacht 
met hem op. Er is er Een, die alles weet, 
Zijn Hand moge rusten op opa, op oma, op 
Leo en Mieke, op Frank en Leonick en op u 
allen die hem hebben gekend. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van de belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

M.G . Wennink- Pastel 
Kinderen en kleinkinderen. 


