
Voor Uw medeleven bij het overlijden van mijn 
I ieve man en onze goede vader en opa, zeggen 
wij U van harte dank. 

M. E. Wennlnk-Geerdlnk 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, februari 1979 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

JAN WENNINK 
echtgenoot van MARIE GEERDINK 

Hij werd op 11 mei 1900 te Hengelo geboren. 
Na een arbeidzaam en welbesteed leven is hij 
daar ook overleden op 11 februari 1979. In de 
0. L. Vrouwekerk hebben we ons op 15 februari 
rond zijn lichaam verzameld om God te danken 
voor al les wat hij voor ons heeft betekend en 
gedaan. Daarna hebben we hem begeleid naar 
zijn rustplaats in de aarde van het r . k. kerkhof 
te Hengelo. Daar hebben we hem toevertrouwd 
aan de rust en de vrede van de levende God. 

"Het is volbracht. In uw handen geef ik mijn 
geest". Deze woorden sprak Jezus. toen hij zijn 
levenstaak tot een goed einde had gebracht. 
Woorden die nu ook helemaal passen bij Jan 
Wennink. In Jezus' voetsporen heeft hij geleefd 
en gewerkt voor God en voor zijn medemensen. 
Hij hield veel van zijn vrouw. kinderen en klein
kinderen. Voor iedereen stond hij klaar om te 
helpen en goed te doen. Hij kon Intens ge
nieten van de natuur, van de zon en alles wat 
er groeit. In de natuur voelde hij zich opge
nomen In het grote geheim van Gods leven. 
Zonder veel woorden, leefde hij rustig en te
vreden. 
Hij mocht graag kaarten en had daardoor veel 
vrienden en kennissen. Maar bovenal was hij 
een gelovig mens. 
Meer dan 50 jaar was hij een trouw koorzanger. 
Talloze malen heeft hij een overleden mede
parochiaan uitgeleide gedaan met zijn zang. 
Hij is gestorven. zoals hij het gewild zou heb
ben: heel rustig is hij weggeslapen. Moge hij 
nu rusten in Gods vrede en licht, en daar onze 
voorspreker zijn bij al ons lief en leed. 
Vader, dank je wel voor alles en leef In vrede! 




