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JOll \~'\'ES HER)JA1'N'LS KLEIS ROT 
echtienoot van Johanna Maria Waijerdink 



Geboren 25 augustus 1898, in de Heer overleden 
16 oktober 1967; begraven 20 oktober 1967 op het 
r. -k. kerkhof te Buurse. 
"Wolterink Johan" overleden!! Misschien was hij 
nog aanwezig bij de begrafenis van de vorige over
ledene: eigenaardig toch, dat noch hij, noch wij, 
toen oolt maar enig vermoeden hadden, dat hij de 
volgende zou zijn; en zo is het eigenlijk bij elke 
overledene: d:} dood komt altijd onve• acht. 
Zo heeft de Heer het trouwens ook v~rspeld . 
Bij Lu~is lez,en we: "Gedraagt u als mensen, d;e 
wachton op de terugkomst van hun heer, die naar 
:ie bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem 
aanstonds open te doen. Gelukkig de dtenaars, die de 
heer bij zijn aankomst wakende rnl vinden. Voor
waar Ik zeg u: Hij zal zich omgorden, hen aan tafel 
nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt 
hij ook in de tweede of derde nachtwake, gelukkig 
zijn de dienaars, die hij zo aantreft. Begr ijp dit wel: 
:::Is de eigenaar van het huis wist op welk uur de 
dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten in· 
breken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon 
komt op het uur waarop gij het niet verwacht" . 

Lucas 12 : 36. 
Wel iedereen zal van deze overledene zeggen: "hij 
was wel bereid"; mede door zijn zwakke gezondheid 
werd hij er voortdurend aan herinnerd en door zijn 
logisch denken heeft hij steeds daaruit de conclusie 

, getrokken: "ik moet een trouw en verstandig be· 
heerder zijn van alles wat God mij heeft toever
trouwd". Daarom kan er ook voor niemand reden 
zijn, om bij dit sterven bedroeft te wezen: 
"Hij was de kn~'Cht, die, de wil van zijn heer ken
nend, probeerde om in alle omstandigheden daarnaar 
te handelen". 
Zeker ook was hij mens en kon hij tegen God's 
wil ingaan, maar hij deed 't niet, althans niet we· 
tens en willens. En zo w0rdl in hem bewaarheid, 
wat Lucas verder in vers 48 zegt: "Wie in onwetend· 
heid dingen heeft gedaan, die tuchtiging verdienen, 
zal slechts licht gestraft worden''. 
In om,e herinner ing leeft hij dus voort de "goede 
en trouwe dienaar des Heren" die de Heer wakende 
vond bij Zijn komst. 


