


In dankbare herinnering aan 

JO ZWAFERINK 

echtgenoot van An Augustijn. 

Geboren 14 december 1923 te Losser. 
Overleden 22 augustus 1997 te Almelo. 

Een man die niet op de voorgrond wenste te 
staan. Uitgebreid aan het woord was hij alleen bij 
zijn kinderen en kleinkinderen. Vooral wanneer 
hij je iets wilde uitleggen, het liefst technisch van 
aard. 
Meer dan 30 jaren heeft hij in de textiel gewerkt. 
Zijn collega's noemden hem streng, maar recht
vaardig. Het ophouden met werken viel hem ech
ter zwaar, want hij was geen man die stil kon 
zitten. 
Z'n vrije tijd wilde hij zinvol vullen. Hij was goed 
in het bewerken van de grond en verbouwen van 
aardappelen, groenten, het kweken van vruch
ten. Vele uren heeft hij doorgebracht in zijn 
moestuin. Hij vond het fijn om buiten te zijn en te 
genieten van de natuur. 
Bij zijn kinderen en in de buurt was hij de man 
voor de klussen. Voor ieder probleem had hij een 
praktische oplossing. Nieuwe spullen kopen vond 
hij vaak niet nodig, want alles kan gerepareerd 

worden. Thuis was het de zorg voor An en het 
huishouden die hem kenmerkten. 
Veel belangstelling had hij ook voor sport. Voet
bal was hierbij favoriet. Maar misschien genoot 
hij nog wel het meest van zijn kleinkinderen. Die 
gaven hem veel vreugde en plezier. 
Liefdevol, betrouwbaar en rechtvaardig is hij zijn 
leven lang geweest. 
Hij was bijna nooit ziek. Totdat op 70 jarige leef
tijd die noodlottige ziekte zich openbaarde. Ruim 
2 jaren was hij met hulp van medicijnen zijn ziek
te de baas. In deze tijd heeft hij nog veel kunnen 
genieten van het leven. De reis naar lsraèl was 
hierin wel het hoogtepunt. Daarna ging het stapje 
voor stapje achteruit. Hoewel hij nooit klaagde 
moet dit voor hem ontzettend moeilijk zijn 
geweest. nadat hij zich de laatste dagen op en 
leeg voelde mocht hij rust vinden in een bevrij· 
dende slaap. 

Pa, bedankt voor alles. 
We houden je levend in ons hart. 

Wij danken u voor uw belangstelling en het me
deleven tijdens de ziekte, bij het overlijden en het 
afscheid van mijn man, onze vader en opa. 

An Zwaferink - Augustijn 
Josée, Jos, Marina, Ties, Mart 
Vincent, Gineke, Frank, Noortje 
Marc 




