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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Wiets Post 

echtgenote van Johan Jansink 

Wiets werd op 13 april 1936 in 
Groningen geboren. Zij heeft een 

langdurig ziekbed gehad. Dankzij de 
goede zorgen van Johan en de kinderen 
kon zij thuis blijven en in haar woning is 

ze gestorven op 7 april 2000. 
Wij hebben afscheid van haar genomen 

tijdens een Eucharistieviering in de 
Jacobuskerk te Enschede, waarna we 
haar begeleid hebben naar het kerkhof 

aan de Hengelosestraat. 

De laatste dagen van haar leven brandde aan 
het voeteneinde van haar bed een kaars, die 
vrienden haar meegebracht hebben. Lourdes 
en 'n cruise op de Middellandse Zee waren 
voor haar hoogtepunten in haar leven van de 
laatste jaren. 
De kaars symboliseerde voor haar het nieuwe 
leven. Daarin had Wiets een vast geloof en ze 
zei dat ze op weg was naar dat andere leven, 
maar de poort was nog te ver. 

Wiets was een zeer gelovige vrouw. Haar over
gang van de Gereformeerde naar de 
Katholieke Kerk heeft ze bewust genomen, 
evenals de keuze voor Johan en zijn kinderen. 
Wiets was geïnteresseerd in mensen. Een 
grote vreugde tijdens haar ziekte was de 
geboorte van Bo, haar jongste kleinkind. Ze 
heeft er verlangend naar uitgekeken. Toen 
sprak ze ook de legendarische woorden : nu 
hoef ik niet meer te eten . Als Wiets mooie din
gen maakte, of zo maar briefjes schreef, dan 
gaf ze haar gevoelens weer. Dat alles gaf haar 
kracht. 
Ze was een vrouw, die alles tot in de puntjes in 
orde wilde hebben. Het interieur van haar huis, 
maar ook in haar kleding en in de zorg voor 
man en kinderen . 
Toen ze de opmerking maakte, waarom word ik 
niet gehaald, bleek dat ze geestelijk klaar was 
om die stap naar het nieuwe leven te gaan 
nemen. Maar haar lichaam gaf nog niet toe, dus 
werd het ziekbed moeilijker. 
Nu weten we, dat ze bij God is, dat was ook 
haar geloof. Wat ons overblijft zijn de mooie 
herinneringen en het voorbeeld, dat ze ons 
gegeven heeft om er te zijn voor elkaar en zo 
mee te bouwen aan een bewoonbare wereld. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw meeleven 
tijdens haar ziekte, na het overlijden en bij de 
uitvaart van Wiets. 

Johan Jansink 
kinderen en kleinkinderen 


