
Voor ons nog te vroeg, 
maar hij heeft zijn strijd gestreden 



t 
Dankbaar gedenken we 

Jan Wekking 

echtgenoot van 
Anny de Groen 

Hij werd geboren te Lichtenvoorde op 
8 januari 1924. Hij overleed, na het ontvangen 
van de ziekenzalving, thuis in Lichtenvoorde, op 
14 september 1998. De uitvaartdienst was op 
19 september in de St. Bonifatiuskerk. Daarna 
legden we hem te ruste op de r.-k. begraafplaats. 

"Jan van de Köster". Zo noemden de mensen 
hem om hem te onderscheiden van de vele 
andere Wekkings in Lichtenvoorde. Zijn vader 
was lange tijd koster, hijzelf is het maar korte tijd 
geweest, in de oorlogsjaren. Al gauw raakte hij 
betrokken bij het verzetswerk, waarvoor hij in 
1984 het Verzetsherdcnkingskruis heeft ontvangen. 

Na de oorlog ging hij thuis aan de slag in de 
winkel, recht tegenover de kerk. Op 9 augustus 
1960 trouwde hij met Anny de Groen. De jaren 
die daar op volgden genoot hij van zijn kinderen. 

Hij was een zorgzame en trotse vader. In 1984 
besloot hij om gezondheidsredenen de winkel 
van de hand te doen. Samen met zijn vrouw 
hebben ze vanaf toen nog zeer genoten van de 
vele liefhebberijen, zoals zijn grote hobby, de 
tuin, waar hij zeer veel tijd aan besteedde. 

In 1993 verhuisden ze naar de Carel Looierstraat, 
waar hij met veel plezier gewoond heeft, totdat 
eind 1997 rond de kerst zich een ongeneeslijke 
ziekte aandiende. Het deed hem zeer dat hij 
telkens meer uit handen moest geven. Maar hij 
heeft, gesterkt door de ziekenzalving en steeds 
omringd door Anny, de kinderen en zijn 
kleinkind, zijn ziekte dapper, blijmoedig en 
gelovig gedragen. Midden op de dag is hij onder 
het luiden van de Angelusklok in vrede gestorven. 

We danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens de ziekte, na het overlijden en de uitvaart 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. 

A. Wekking-de Groen 
kinderen en kleinkind 




