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Frits Wennink 

echtgenoot van 

Dini Nuis 

Hij werd 22 april 1913 geboren te Enschede. Op 
30 oktober overleed hij in het ziekenhuis te 
Enschede. Na de Uitvaartviering In de Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel hebben we hem 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Frits, een man die zich inzette voor de samen
leving en die velen zich dankbaar zullen herin
neren als de oprichter van met name de jeugd
afdeling van OSV, nadat hij eerder in Enschede 
de mede-oprichter was geweest van Vosta. 
Sport was zijn lust en zijn leven. Zo nodig viel hij 
In als scheidsrechter en ooit deed hij ook aan 
boksen. Steeds had hij de auto vol met jongens 
die hij graag meenam naar de wedstrijden van 
het Nederlands elftal. Daarnaast een man die 
zich als KAB-er ook inzette voor de KAJ. 
Iemand die veel goede dingen deed voor 
Overdinkel. 

Frits, een man ook die onder de mensen wilde 
zijn en daarom van de textiel overstapte naar 
het bezorgen van brood en dan ook wel eens 
brood gaf dat hij zelf betaalde. Een man die col
lecteerde voor het Rode Kruis. Een oom die 
alles kon missen. Je was nog niet binnen of hij 
ging al naar de la om er wat uit te halen. 
Een man die kon genieten van vakanties in 
Duitsland, van verzoekplatenprogramma's op 
de radio en politiek op de TV. Een goede man 
ook voor zijn vrouw Dini, die hij van harte de 
vrijheid gaf om zich net als hij voor anderen in 
te zetten. Zodoende waren er bij hen - zelf kin
derloos - steeds kinderen over de vloer. 
Frits - vóór zijn ziekte een trouw kerkganger -
was tenslotte een Qelovlge man. Wat een week 
geleden zo duideliJk bleek toen de pastor, zijn 
vrouw Dini en degenen die hem dierbaar waren 
hem de hand oplegden. 
Frits, een man over wie zóveel goeds gezegd 
kan worden, dat hij behoren mag tot degenen 
over wie Jezus in het evangelie ze11t: 
"Uitstekend, goede en trouwe dienaar, ga bin
nen in de vreugde van uw Heer". 

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
man Frits betuig ik u mijn oprechte dank. 

Mevrouw D. Nuis 




