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Hij werd geboren te Harreveld op 10 ok· 
tober 1891. Gesterkt door de ziekenzalving, 
overleed hij op 8 september 1983 in het 
Vincentiusziekenhuis te Groenlo. 
Na een dienst ten afscheid hebben wij hem 
begraven op het kerkhof van de Christus 
Koning parochie te Lievelde op 12 septem· 
ber d.a.v. 

Als kind moest hij zijn leven alleen inrichten. 
Al jong was hij een zoeker naar werk en on
derdak. In zijn jonge jaren achtervolgde 
hem de tegenslag, maar hij ging zijn levens
weg verder, moedig en vol Godsvertrouwen. 
Hij zette zich in voor zijn mooi gezin. Zor· 
gen zijn hem niet gespaard gebleven. 
Hij bereikte de leeftijd van "de sterken". 
Vol belangstelling en meeleven voor kinde
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
genoot hij zijn oude dag temidden van hen. 

Erg dankbaar was hij voor de grote inzet en 
zorg die zijn schoondochter in het bijzonder 
aan hem schonk. 
Hij bad dagelijks de rozenkrans en ging tot 
voor kort wekelijks naar de kerk, ondanks 
zijn moeilijke gang. Daar leefde hij van. 
Hij waardeerde het erg als er een leeftijds· 
genoot kwam om samen te praten over de 
"goeie oude tijd" of om een kaartje te leg
gen. Angst voor de dood kende hij niet; hij 
verlangde zoals hij vaak zei 'naar de hemel 
te gaan'. 

Wij zijn God dankbaar dat wij deze mens in 
ons midden mochten hebben, zolang en zo 
goed. We zullen hem erg missen. 
Moge hij gelukkig zijn bij God, waarnaar hij 
zo vurig heeft verlangd. 
Moge hij rusten in Gods vrede en vreugde. 

H. Maria, Moeder van God, 
bid voor hem en ons. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de 
begrafenis van onze dierbare vader, groot· 
en overgrootvader, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Familie Weenink. 
Lievelde, sept. 1983. 




