
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Jan Hendrik Zwerink 
Hij werd geboren te Losser, ,,op Java", 
28 augustus 1894. In zijn geboorte
plaats sloot hij ook zijn kerkelijk hu· 
welijk op 10 november 1921 met 

Aleida Maria Schneuman 
die reeds te Losser stierf 3 dec. 1961. 
Zaterdagavond bezocht hij nog zijn pa , 
rochiekerk en zondagmorgen vond men 
hem bijna in zijn zondagse kleding in 
zijn slaapkamer, 7 november 1982. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd hij begraven 
bij zijn vrouw op 11 november 1982. 

Zijn devies was: de vroegte wint. Vroeg 
was hij uit bed, vroeg in de vrije na
tuur, vroeg op zijn werk, vroeg in de 
kerk. Het was eigenlijk wel zo, dat hij 
in alles en overal eerste wilde zijn. 
Wat kon hij praten over zijn geboorte· 
streek. Het mag dan een vergeten ge
bied zijn, maar er was van alles te be
leven en de resten van Germaanse wo
ningen werden juist daar gevonden. 
Hij heeft een benijdenswaardige ge
zondheid gekend, zelfs zo, dat mensen 
verklaarden: jij wordt 100 jaar. Maar 

omdat hij zeer gelovig en godsdienstig 
was, zal hij wel in stilte gebeden 
hebben, dat deze wens van de mensen, 
missch ien door God tot werkelijkheid 
gevoerd mocht worden . .. En het ge
beurde ... niet hier bij zijn kaartvrien· 
den. Daarvoor was hij zich aan het 
klaarmaken, maar de reis ging verder .. 
geen honderd jaar, maar in eeuwigheid ! 
Ondanks onze kleinheid zal heel de 
wereld telkens zien, dat God vreugde 
bereidt en ook brengt aan zijn volk. In 
Hem mogen wij geloven, op Hem mo· 
gen wij bouwen. 

Voor uw blijken van medeleven, onder· 
vonden na het overlijden van onze zorg
zame vader, schoonvader, groot- en 
overgrootvader, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, behuwd , klein
en achterkleinkinderen. 




