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Jn dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERHARDUS TE WIERIK 

HtJ werd i, dt:eember 1911 te Goor ge
boren tn door de doop opgenomen in de 
gemeenschap van de H. Kt.'rk. Op 18 it.1;~i 
194t,. "erbon<l hij zich door het huwel1Jk 
met Bernar4ina Johanna Lammcrtink. 
Na ruim 3• jalr in de echtelijke liefde te 
hebben samengeleefd over!~ hij, gesterkt 
door het Sacrament der Ziekt.'n, te Almelo 
op 25 augustus 1980. Na een gcmc--,nschap
pclijke Eucharistieviering hebben we hem 
de 29e d.a.v. te rusten gelegd op het r .k. 
kerkhof te Enter. 

Lie\'E man. pa en opa. 
Gi:hc:el onvcn,acht, zonder helaas nog van 
gcd:ich!cn te kunnen wisselen, werd je ge
zondheid gebroken en moesten we maar 
gisse11 wat 1::r in je omging. 
Fen rr:ens is p.ttn \'OÎwaa.rdip. mens meer 
wanneer hij nic, meer kan beschikken O\'er 
lijn geestelijke vermogens. Dit heeft jou en 
ons , ed \'erdriet gedaan. Daarom kunnen 
wij dit voor ons vroegtijdige afscheid nu 
eerdn :iam·aan.l<-n en er vre<le mee hebben 
hoe moeilijk het ons ook "alt. We zijn 
Jankt.,:ia: dat zo'n uitzichtloze toekomst 
voor jou bespaard is geblevC'n. Daarvoor 
hielden we teveel van elkaar. 

V;//c houden dankbare herinneringen over 
aan JOUW manic-r van leven temidden van 
ons, je eenvoud van karakter, Je werklus_t, 
je verdraagtaamheid met ieder va~ ons, Je 
plezier in het kaartspel en vooral Je trouw 
ook als collectant bij de wekelijkse dien
sten in de kerk. die je tot het eind toe 
hebt ,·er\'uld. 
Jou opdracht is vervuld. Wij gaan verder 
in al hC't goede dat je ons hebt voorge
houden en we vertrouwen je nu toe aan 
de Ge,·er van alle leven die wij onze God 
en Vader mogen noemen en Wiens 
liefde en barmhartigheid oneindig groter 
is dan de onze. 
Rust in vrede. 
H Antonius. wees onze voorspraak. 

Voor Uw medeleven betoond tijdens de 
21ckte en na het O\'erlijden van mijn lieve 
mln, onze vader, zwager en opa zijn wij U 
erg dankbaar. 

Uit aller naam: 
Fam. te Wienk-Lammertink 

Enter, augustus 1980 
V,,rrsstraat 116 




