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Ze werd geboren te Weerselo op 
12 oktober 1938. 

Ze overleed. gezalfd met de H.Olle, in 
de nacht van 12 op 13 november 1989 
te Enschede. We deden haar uitgelei-

de, na de uitvaartdienst in de Jozef 
kerk op 16 november d.a.v. 

De crematie-plechtigheid was in 
Usselo. 

t 
Ze trouwde op 3 januari 1962 met 

Frans Oude Weernink. - De eerste 
jaren van hun huwelijk woonden ze in 
Ootmarsum. waar Jo zich wijdde aan 
haar gezin en, als medewerkster van 
de 'Zonnebloem', veel zieken en oude
ren bezocht. 

In Loosdrecht verdeelde ze haar 
aandacht tussen haar man en kinde
r~n en de winkel. - Maar haar gezin 
ging vóór alles. Daar was zij de spil 
en kon zij de liefde en zorgzaamheid 

helemaal kwijt. Ofschoon, ook toen al, 
ziekte haar niet bespaard bleef. 

De eigen zaak in Enschede vanaf 
Juli 1980 was een nieuwe uitdaging. 
Energiek stond ze Frans terzijde, 
zorgde voor een ontspannen sfeer en 
gaf elke klant de nodige aandacht. 
Maar oudere mensen mochten bijzon
der op haar hulpvaardigheid rekenen. 
Enkele zaken vond ze heel belangrijk: 
eerlijkheid in je spreken, begrip en 
respect voor de mening en handel
wijze van een ander; rechtvaardigheid 
en leven in harmonie met je medemens. 

Ze kon ook echt genieten: zomaar. 
van de fijne band in het gezin, van de 
wekelijkse winkelavond in de stad en 
van een paar vakanties in het buiten
~and. - Haar plotseling overlijden gaf 
iedereen dan ook een schok en riep 
het beeld op van de dood als een dief 
in de nacht. Maar ze was niet onvoor
bereid, want haar geloof was sterk. 

Moge God haar nu belonen voor ar 
het go_ede dat ze deed. Over de dood 
heen blijven we met haar verbonden. 

JO, WE VERGETEN JE NOOIT! 

We danken allen hartelijk die ons hun 
blijken van deelneming gaven na het 
overlijden en de uitvaart van mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder. 

F. Oude Weernink en Kinderen 


