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In onze herinnering zal blijven 

voortleven 

Johannes Bernardus 
Juninck 

echtgenoot van Aleida Geertruida 

Juninck - Frons 

Hij werd geboren op 4 maart 1914 te Weerselo. 
Geheel onverwacht is hij thu is op 27 september 
1992 overleden. Tijdens zijn uitvaart in de paro
chiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te 
Fleringen hebben we afscheid van hem ge
nomen, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het parochiële kerkhof aldaar. 
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Het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader heeft ons toch diep geschokt. Met zijn 
heengaan verliezen we iemand aan wie wij zoveel dier
bare herinneringen hebben. "Pan'n Jens", zoals hij in 
Fleringen en omgeving werd genoemd, had een heel 
eigen en kenbare wijze van leven. Toen hij jong was werd 
dit al duidelijk. Zo bleek na jaren van werken, thuis op de 
boerderij, dat Jens als boer niet op zijn plaats was. Als 
schi lder heeft hij later goed zijn brood kunnen verdienen. 
Tijdens de oorlog was hij ondergedoken en in die periode 
heeft hij ontdekt hoe creatief en technisch hij was, wat 
h ij allemaal wel kon maken. Hij had een grote voorliefde 
voor het repareren van uurwerken. Nog nooit heeft hij 
iemand hoeven teleurstellen met zijn herstelwerkzaam
heden. leder uurwerk kreeg hij weer aan de praat. Daar-

naast was h ij ook heel kundig in het repareren en schi l
deren van beelden . Hoeveel mensen heeft hij niet blij 
gemaakt doordat hij weer een nieuw handje of hoofdje 
had aangezet. Hij was in de gelukkige omstandigheid dat 
h ij met zijn gezin woonde in het bos aan de Bellinckhof
weg. In en om hun huis voelde hij zich als in het paradijs 
waar zelfs buiten een origineel torenklok-uurwerk de tijd 
aangaf. Met name na zijn 65 ste levensjaar kon hij zich 
volledig overgeven aan al zijn hobby's en l iefhebberijen. 
Met bewondering hebben heel veel mensen gekeken hoe 
veelzijdig hij hierin was. De natuur maar ook zijn geloof, 
waarover hij zich niet zo gemakkelijk uitte, waren voor 
hem een bron van inspiratie. Zo heeft hij er vreugde aan 
mogen beleven dat zoveel mensen een beroep op hem 
deden, de vele mensen die ook zo welkom waren met een 
praatje en een kopje koffie bij Jens en zijn vrouw Lies. 
Mijn lieve man, onze heve vader wat zu llen wij jou mis
sen. Ons hele huis herinnert aan jou, van klokken tot 
huifkarretjes, van weerhuisjes tot dekenkistje. Jouw 
zorgende hart voor moeder en ons zu llen wij ons altijd 
bli1ven herinneren. In oprecht geloof waarin ook jij hebt 
geleefd bidden we: "Goede God neem hem op in Uw 
eeuwig Licht en Liefde en schenk ons de kracht nu wij 
verder moeten leven in gemis om hem". 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijze dan ook, 
die wij mochten ondervinden na het plotseling overlijden 
van mijn zorgzame man en onze lieve vader. zeggen wij U 
onze oprechte dank. 
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