


In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES 
WESSELINK 

echtgenoot van 
Geertruida Susanna Mensink 

Geboren te Weerselo 16 aug. 1918 en 
na het ontvangen van 't H. Sacrament 
der zieken, in het Stadsmate11zieken· 

huis te Enschede overleden op 
27 juni 1977. 

Hij werd de 30e d.o.v. begraven op 
het r.k. kerkhof aldaar. 

Bedroefd nemen wij afscheid van onze 
lieve man en vader. Hij zal in onze her· 
innering blijven als een goede, plichts· 
getrouwe man, die het welzijn van zijn 
vrouw en kinderen bovenal ter harte 
ging. In zijn zorgende liefde stond hij 
steeds voor hen klaa,·. Hij vond zijn ge
luk in de nabijheid van en in het mo· 
gen werken voor zijn gezin. Werken gaf 
h em voldoening en vreugde, al onder
vond hij dat het harde zakenleven 
soms hoge eisen stelt. Hij had er geen 
behoefte aan op de voorgrond te treden, 
Integendeel, hij was eenvoudig, leefde 
sober, vroeg niets voor zichzelf, dacht 
enkel aan de belangen van de anderen 
thuis. 

la zijn diep geloof en grote godsdieus· 
tigheid, die hij op een eerlijke en over· 
tuigde wijze uitdroeg, vond bi_j de inzet 
en toewijding om zijn levensopdracht 
gewetensvol te vervullen. 
De laatste jaren openbaarde zich een 
ernstige ziekte die bij op bewonderens· 
waardige wijze heeft aanvaard. 
Stichtend waren zijn woorden: Tijdens 
mijn ziekte h eb ik geleerd alles betrek· 
kelijk, bijkomstig en van voorbijgaan
de aard te zien. - We zijn bie,· muar 
tijdelijk. Sterven vind ik voor mezelf 
helemaal niet erg. Boven zal het wel 
beter zijn. - Alleen om anderen doet 
het heengaan pijn. 
Lieve vrouw, graag was ik nog bij je 
gebleven, had ik je zorgen willen delen. 
Nu wordt het misschien stil en een
zaam om je heen. - Moor ik weet ook 
dat je kracht zult vinden in je geloof. 
Kinderen, weest 'n steun voor moeder, 
blijft in liefde met elkaar verbonden 
en gelooft in een weerzien dat God ons 
heeft beloofd. 

Moge hij nu rusten in vrede 

Voor uw blijken van medeleven, onder· 
vonden tijdens de ziekte en na 't over· 
lijden van m'n lieve man en onze zorg· 
zame vader, betuigen wij U onze op· 
rechte dank. 

Familie Wesselink 


