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Ter herinnering aan 

Hendrik Weeink 
gehuwd met 
Femle Menslnk 

Hij werd in Haaksbergen geboren op 27 
januari 1915. Op 21 april 1983 overleed hij, 
en op 25 april hebben wij hem ten grave ge
dragen op het kerkhof te Haaksbergen. 

Plotseling werd vader uit het leven wegge· 
nomen: op een onverwacht moment, terwijl 
hij helemaal alleen was, ging zijn slaap over 
in de eeuwige slaap. Hijzelf had met deze 
mogelijkheid rekening gehouden. Wij troosten 
ons met de gedachte, dat hem een moeilijk 
ziekbed bespaard is gebleven. 
Met dankbaarheid blijven wij ons vader her
inneren; als een man die hard gewerkt heeft, 
v~ora! voor zijn kinderen. Zijn wens was, dat 
z1Jn kinderen het gemakkelijker zouden krijgen 
dan hij het in moeilijke tijden gehad had. 
Hij heeft hen daarom steeds gestimuleerd, 
om door studie en inzet een goeae toekomst 
op te. bouwen. Zelf kromde hij zijn rug, om 
z11n kinderen voort te helpen. 
Hard werken was zijn leven. En hij vond 
eigenlij.k, _dat hij nauwelijks leven meer had, 
toen hij niet meer werken mocht. Hij kon het 
niet goed aan, dat hij uitgeschakeld was; 
maar gesloten als hij was, sprak hij nauwe
liji<s over zijn gevoelens. Als het maar even 
kon, wilde hij toch als lasser nog klusjes 
voor anderen klaarmaken. Hij had naast zijn 
w~rklust een belangrijke hobby: de muziek. 
H!j was er trots op, dat hij met veel inspan
ning het oude huis in een nieuw kon om· 
zetten; maar tijdens de bouw werd hij geveld 
door een hartaanval. In de laatste jaren ging 

zijn g~_zondheid achteruit. _Lopen ging al 
nauwell1ks l)'leer; dan pakte hij maar de fiets, 
want hij wilde onder mensen zijn en wat 
boodschappen doen. ' 
Vader leefde veel in het verleden: her
inneringen aan vroeger waren hem dierbaar. 
We vertrouwen hem toe in Gods genade: 
daar zal het verleden herleven en toekomst 
voor hem openbloeien tot In Gods eeuwi9· 
heid. We bidden hem eeuwig leven toe in 
Gods Vaderhuis. 

Voor de vele b).ljken van medeleven bij het 
afscheid van mijn man en onze lieve vader 
en opa zeggen wij u onze oprechte en 
hartelijke dank. 

Fam. Weeink 
Haaksbergen, april 1983 




