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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES MARINUS WIENI( 

weduwnaar van 

JOHANNA MARIA TEN OEVER 

Hij werd geboren te Almelo (stad) 14 juli 
1885. Hij overleed in het r.k. ziekenhuis te 
Oldenzaal 21 april 19ï0. nadat hu al eerder 
de sacramenten der zieken had ontvangen. 
Na de uitvaartmis in de St. Plechelmusba
siliek op 25 april d.o.v. hebben we hem 
begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 
in afwachting van de blijde Verrijzenisdag. 

Met vader en opa Wienk is een hartelijke 
en vriendelijke man van ons heengegaan. 

Opgeruimdheid. blijmoedigheid, en een 
groot. diep geloof gingen in hem samen. 
Ja, vooral zijn diepe geloof maakte hem tot 
een man van gebed. van optimisme en van 
hoop op het eeuwige leven. Nog vlak voor 
zijn dood wist hij nog zo voorbeeldig en 
verrrouwvol te zeggen : .. Ze zölt mi'j ni veur 
de de ure laoten sta on". Dat kan op zo'n 
moment alleen iemand zeggen. die heel zijn 
leven op God heeft vertrouwd en met God 
vertrouwd is. 

We zullen hem missen. Opa. de vrien
delijke man met zijn goedmoedige. guitige 
lach. die iedereen goed deed waar hij kon 
en met wie iedereen graag te doen had. 

Maar we willen niet treuren als zij die 
zonder hoop zijn, maar God danken dat 

wij hem nog zólang bij ons mochten heb
ben en we bidden dat God hem mag op
nemen in de Eeuwige Vreugde. 

Kinderen en kleinkinderen, dank voor alle 
goeds en voor het meeleven in mijn ziekte. 
Blijft met elkaar in liefde leven en bidt 
tot God de Vader dat wij elkaar bij moe
der in de hemel eens mogen terugzien. 

Moge hij rusten in vrede. 

Onze Vader. - Wees gegroet. 

Voor Uw bewijzen van deelneming, 
ontvangen tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van onze lieve vader, be 
huwdvader en opa, zeggen wij U onze 

oprechte dank. 

FAMILIE WIENK. 

Kinderen, Behuwd
en Kleinkinderen 

Oldenzaa l, april 1970. 


