


'n Dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES MONNINK 

echt~enoot van 
Olristina Mana Josephina Wiggers. 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 
4 december 1909 en overleed vrij 

plotseling op 3 februari 1984. 
Na een Eucharistieviering in de 

Drieëenheidskerk hebben wij zijn lichaam 
te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 

Oldenzaal. 

Jan is heengegaan. 
"Jan van de Mönnik" zoals men hem in 
zijn Twentse kring aanduidde. 
Onder zijn broers viel hij 't minste op. 
Stil in zichzelf gekeerd, een harde werker, 
prima vakman, en steeds de voorrang ge
vend aan een collega of vriend. 
Tijdens de vele jaren als zanger van het 
Drieëenheidskoor was hij misschien wel de 
allerbeste tenor. Maar ook hier bleefhi_i lie
ver op de achtergrond. Dit karakteriseerde 
hem in al zijn doen en laten. 
Daardoor mocht een ieder hem zo graag en 
kende Jan geen vijanden. 
Door een slopende ziekte werd hij aan huis 
gekluisterd. Maar in al die lange jaren hoor
de men hem nooit klagen. Met zijn hobby 
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puzzelen, het bezoek van zijn kinderen, die 
hem op handen droegen en wat hem steeds 
zo verblijdde, zelf altijd vol humor en met 
kwinkslagen, wist hij de moed er in te hou
den. 
Jan is heenge~aan. Eigenlijk zoals in heel 
zijn leven - stil, ietwat bedeesd, zich haast 
verontschuldigend voor de vermeende over
last die hij door zijn ziekte een ander mo
gelijk zou aandoen - verliet hij ons. 
Bijna onopgemerkt! 
Bijna. Want één was er, die altijd aan zijn 
zijde stond en hem in alles opving. Die ook 
op het laatste korte moment van verschei
den hem ondersteunde. Dat was zijn lieve, 
dappere Stientje. Onvoorstelbaar, wat zij 
aan zorg, opoffering en lieve begeleiding 
voor haar man heeft gedaan. Zij wist het 
op te brengen, blijmoedig haar Jan hoop 
en optimisme voor de laatste jaren te ge
ven, in huiselijke kring met kinderen en 
kleinkinderen. 

Moge God hen eens weer samen in Zijn 
Paradijs verenigen. 

Voor uw oprecht medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Ch.M.J. Monnink - Wiggers 
Kinderen en kleinkinderen. 


