
In volle overgave overleed in de nacht van 
14 op 15 december op de leeftijd van 76 
jaar en gesterkt door het sacrament der 
zieken 

THEODORUS GERHARDUS JOSEPHUS 

WISSINK 

echtgenoot van 

Maria Johanna Petronella van Kessel 

met wie hij 45 jaar gelukkig getrouwd was. 
Op dinsdag 18 december hebben wij zijn 
lichaam vanuit de parochiekerk St. Calix
tus begraven op het r.k. kerkhof te Groen
lo, waar het de verrijzenis wacht. 

Met Theodorus Wissink is een markante 
fiquur uit onze Groenlose gemeenschap 
h.;engegaan. Immers iedereen kende hem. 
Hij was een sociaal bewogen mens. Bij de 
Eno, de bejaardenvereniging, het bejaar• 
denkoor, en de Vincentius was hij ' n geziene 
gast en deelnemer. Bij de sportvereniging 
.,Grol" en "lnternos" stond hij aan de ba 
kermat. 
Naast dit alles stond zijn gezin en zijn werk 
toch voorop. Zijn leven is samen te vatten 
in een zin, die hij zelf meermalen uitsprak: 
"Leven is mijn werken en werken is mijn 
leven". Dit werd gedragen door zijn bid-

den . .,Bidden en werken zijn mijn alleluia", 
ook a I een gezegde van hem. 
Hij was een temperamentvolle m.an. Hij was 
dan ook niet altijd even gemakkelijk, niet 
voor zichzelf en niet voor zijn kinderen. 
Alles deed hij met volle inzet. Tot het 
laatst toe bleef hij de centrale figuur in 
zijn gezin. 
Ook al leefde hij graag, in overgave heeft 
hij zijn dood aanvaard. Zijn geloof heeft 
hem tot deze overgave kunnen brengen. 
God, wij danken U, dat hij zolang als echt· 
genoot, vader, opa en vriend in ons mid
den heeft mogen zijn. Wij vragen U, geef 
hem uw eeuwig leven en geef ons die ach
terblijven de kracht om in zijn geest ons 
leven te maken in onderlinge liefde en ver
bondenheid. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor de vele blijken van medeleven, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze dierbare vader en opa, zeggen 
wij u onze welgemeende dank. 

Uit aller naam: 
M. J. P. Wiuink • van Kessel. 




