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Gedenk in uw gebeden 

Hendrikus Antonius Weernink 

weduwnaar van 

JOHANNA HERMINA OOSTERBROEK 

Hein Weernink werd geboren te Volthe op 20 fe
bruari 1903 en is op 21 augustus 1994 na voor
zien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken in 
alle vrede en rust te midden van zijn kinderen en 
kleinkinderen overleden. Op 25 augustus 1994 
hebben wij biddend afscheid van hem genomen 
tijdens de Eucharistieviering in de H. Plechel
muskerk te Rossum, waarna begrafenis op het 
kerkhof. 

Vader en opa is na een lang leven op zijn geliefde 
plek op de boerderij. waar hij met veel liefde en 
zorg voor zijn gezin geleefd en gewerkt heeft, 
van ons heengegaan. 
Na het overlijden van moeder in 1980, voelde hij 

haar afscheid als een grote leegté, wat hij in stil
te gedragen heeft. Toch heeft hij nog 14 jaar op 
zijn plaatsje voor het raam, genoten van alles 
wat er om hem heen op het bedrijf en in het ge
zin gebeurde. 
Ook mengde hij zich nog tot het laatste toe in de 
gesprekken die er bij de vele bezoeken van zijn 
kinderen op de zondagmiddag gevoerd werden. 
Veel veranderingen in kerk en maatschappij 
heeft hij aan zich voorbij zien gaan. 
Hij volgde de gebeurtenissen in de wereld op de 
voet op radio en t.v. Ook belangstelling voor het 
be:drijf was er tot het laatste toe. Want steevast 
waren zijn vragen over de liters melk, de stand 
van de mais, de prijzen van de biggen . 
Al leefde hij de laatste tijd erg teruggetrokken, 
toch kon hij door middel van de kerkradio alle 
gebeurtenissen in de parochie meebeleven. 
Geen enkele viering sloeg hij over en hij kende 
daardoor ook nog vele mensen. 
Toen hij voelde dat zijn einde kwam, aanvaardde 
hij dat met blijdschap en kon hij in het bijzijn van 
zijn kinderen en kleinkinderen rustig inslapen. 
Vader en opa, bedankt dat je zolang bij ons was 
en fijn dat wij het samen tot een mooi einde kon
den brengen. 

Onze oprechte dank voor het medeleven bij het 
overlijden van vader en opa. 

Familie Weernink. 




