
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Dankbaar willen we blijven denken aan 

t Gerhard Weegerink 
echtgenoot van 
Mien Franke 

Hij werd geboren te Lonneker op 28 maart 1916. 
Op 23 juni 1999 overleed hij in het Dr. Ariênshuis 

te Glanerbrug. 
We hebben afscheid van hem genomen op 

maandag 28 juni in de Jacobuskerk te Enschede, 
waarna hij werd gecremeerd in het crematorium 

"Enschede' te Usselo. 

Gerhard werd geboren in een gezin van 7 kinde
ren. Hij groeide op in Lonneker en Enschede. In 
1950 trouwde hij met Mien Franke. Gerhard was 
een bescheiden en eenvoudig mens. Hij was niet 
iemand van veel ~oorden, maar stond altijd wel 

. open voor de mensen om hem heen. Luisteren kon 
hij goed. Voor veel zaken had hij belangstelling, tot 
op hoge leeftijd las hij trouw de krant. Hij had veel 
geduld en een eigen humor en dat maakte hem tot 
een aangenaam mens in de omgang. Verder kon 
hij erg genieten van sport op de tv en langs de lijn 
bij FC Twente, na vroeger zelf actief geweest te 
zijn met de bal en op de fiets. Zo heeft hij samen 
met moeder, zijn kinderen en later met de klein
kinderen Tom en Myrthe vele goede en gelukkige 
jaren gekend. Tot op hoge leeftijd bleef hij vitaal , 
tot een val met de fiets daar abrupt een einde aan 
maakte . Hij kwam tijdelijk voor herstel in de 

Cromhoff. Weer thuis, gebeurde het dat moeder 
problemen met haar gezondheid kreeg en vader 
had daar veel zorg over. Zo brak voor beiden een 
moeilijke tijd aan . Tenslotte kwam Gerhard te 
wonen in het Dr. Ariênshuis en moeder op haar 
beurt in de Cromhoff. Op het laatst werd het voor 
hem erg zwaar en pijnlijk. Hij voelde tenslotte dat 
het einde naderde. En hij kon daar vrede mee 
hebben. Heel rustig is hij gestorven, na nog de 
Ziekenzalving ontvangen te hebben . We 
herkennen hem en zijn afscheid van het leven in 
de volgende woorden: 

'Sterven is een weg die we allen 
alleen moeten gaan, 

vader heeft dit 
heel moedig gedaan'. 

Vader, schoonvader en opa Gerhard, bedankt voor 
alles wat je voor ons en voor zoveel mensen 
betekend hebt; voor je liefde en zorg, je arbeid en 
je inzet, je openheid en je plezier in het leven. 
We blijven van je houden en aan je denken. 
Moge jij nu rust en verlichting vinden bij God, voor 
altijd. 

Voor uw meeleven met mijn man, onze vader, 
schoonvader en opa, en met ons in deze dagen 
van afscheid, zeggen wij u hartelijk dank. 

H.J. Weegerink-Franke, 
kinderen en kleinkinderen. 


