
Na een godsdienstig leven, vertrouwend op God 
is van ons heengegaan mijn lieve man en zorg-
zame oom t 
JOHANNES BERNARDUS OUDE WEERNINK 

Echtgenoot van 

Marie Herink 

Hij werd geboren op 28 juli 1916 te Rossum en 
is gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in 
alle vrede van ons heengegaan op woensdag 
31 januari 1996. Op 5 februari hebben wij hem, 
na de Uitvaartmis in de parochiekerk van Ros
sum, ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Komend uit een gezin van 7 jongens en 4 meis
jes moest hij al vroeg, door de vroegtijdige dood 
van zijn vader, samen met zijn moeder de zorg 
op zich nemen van zijn broertjes en zusjes en 
het bedrijf. Ondanks het gevaar in de oorlog trok 
hij er toch op uit met zijn paard en de melkwa
gen om de kost te verdienen. Op 32-jarige leef
tijd trouwde hij met zijn Marie waarmee hij zijn 
boerenbedrijf verder opbouwde. Altijd was hij in 
de weer op het land met zijn vee en zijn paard. 
Als rechtgeaarde Twentenaar voelde hij zich ver
bonden met zijn geboortegrond en bleef hij ver
knocht aan het land en de natuur, waar hij met 
veel liefde heeft gewerkt. Doordat hij een jong 
reetje vond is hieruit een grote hobby ontstaan. 
Daarnaast kon hij ook uren bezig zijn in zijn 'tim· 
merkamer'. Zo leerde hij ook op latere leeftijd nog 

lassen 'he knoei'n zich heel wat terecht'. Op 
49-jarige leeftijd behaalde hij zijn rijbewijs waar 
hij zich helemaal in op liet gaan, zo toerde hij 
zondags heel wat rond om te kijken in het ven 
en bij de boeren. Tot het laatst toe bleef hij sa· 
men met Marie genieten van zijn ritjes. Johan 
was blij en tevreden met de nieuwste ontwikke· 
lingen en met de manier waarop zijn werk werd 
voortgezet. Doordat hij niet in één keer zomaar 
alles kon loslaten, bleef hij zeer lang helpen met 
het verzorgen van het vee. Daarbij had hij ook 
tijd gekregen om in zijn moestuin bezig te zijn. 
Altijd had hij belangstelling voor de werkzaam· 
heden van anderen, waarbij hij vaak vroeg: 'woar 
bin 'i da nae weer met gangs'. Ondanks het ge
mis van eigen kinderen waren er toch veel kin· 
deren in zijn buurt te vinden, waaraan hij veel 
plezier beleefde. Hij heeft veel verdriet gehad 
door het verlies van zijn naaste familie. Wij zijn 
ontzettend blij dat Johan een lijdensweg 
bespaard is gebleven. We z.ijn verdrietig en over
rompeld door zijn dood, maar we weten ook dat 
ziek zijn en niet kunnen werken iets verschrik· 
kelijks voor hem zou zijn geweest. 

Heer geef hem de eeuwige rust . 

Wij danken U voor hetgeen U in het leven van 
mijn man en oom hebt betekend en voor het me· 
deleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. 

Marie Oude Weernink 
Wilfried en Nicole 


