
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 
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In liefde en dankbaarheid wi llen wij 

blijven denken aan 

ANTOON WEERNINK 

weduwnaar van 
MIN IE KOEBRUGGE 

HiJ werd geboren op 17 februari 1925 te Haaksbergen. Op 19 
maart 1995 overleed hij te Enschede, gesterkt door het Sacra
ment van de Zieken. Na de Uitvaart in zijn parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 24 maart, werd hij 
begraven op het kerkhof van de parochie. 

Het gezin, waarin Antoon of kortweg Toon geboren werd, bestond 
uit vi jf jongens en een meisje. Op de boerderij aan de Bramme
loweg groe ide men in de crisisjaren met elkaar op als mensen, 
maar men leefde ook te midden van dieren, bloemen en planten. 
Mens en natuur stonden dicht bij elkaar 
Een groot deel van de jeugd van Antoon is bepaald geweest door 
oorlog. Toen hij vijftien jaar was, brak de tweede wereldoorlog uit. 
Toen hij twint ig was, moest hij twee jaar in militaire dienst. En 
daarna is hij voor twee jaar en vier maanden naar Indië vertrok
ken. Dit heeft veel voor Antoon betekend. Een enkeling vertrouw
de hij toe: "Ik heb aan malaria mijn leven te danken, want omdat 
ik te ziek was hoefde ik niet met de andere elf leden mee op 
patroui lle, die allemaal op de mijnen ziJn gelopen en niet zijn 
teruggekeerd. " En vaak heeft Antoon ook gezegd: "Ik heb de moa 

niet weergezien ." De dag, dat zij werd begraven, is Antoon in 
Batavia op de boot gestapt om naar huis te gaan. 
Toen hij weer in Holland was moest zijn leven eigenlijk nog beg in
nen. Hij kreeg werk bij de kabel. En in Minie Koebrugge vond hiJ 
een hele lieve vrouw. Samen hebben zij vierentwint ig mooie jaren 
gehad, ook al heeft het hen wel pijn gedaan, dat zij geen kinderen 
kregen. Drie maanden voor hun zilveren hu weli jksfeest is zij 
gestorven. 
Omdat hij tot 41 Jaar thuis was geweest aan de Brammeloweg, is 
zijn ouderlijk huis hem steeds bli jven trekken. En toen hij alleen 
kwam en Minie miste, toen viel hij steeds meer terug op familie, 
op de buren en op vrienden. Het leven zonder Minie was voor 
hem geen leven: "Ik ga toch alleen niet fietsen of lopen." 
Vaak maakt Antoon een boodschap om even gezelschap te zoe
ken en met iemand een praatje te maken. 
Antoon kon aan zichze lf niet toelaten hoe ziek hij was . Hij praatte 
zijn ongemakken weg en bleef naar hu is verlangen. Achter zijn 
vragende en smekende ogen ging heel veel verdriet schuil. 
Maar het vele bezoek van famil ie en buurt kon hem niet het ant
woord geven, wat hij zo graag hoorde: "Je wordt wel weer beter" 
Bij zijn laatste bezoek thuis en in ziJn laatste levensdagen legde 
Antoon zich hierbij neer 

Heer, geef aan Antoon de plaats 
in het hemels Vaderhuis, 
die Christus voor ons heeft bereid. 
Dat wij samen zijn naam in ere houden. 

Voor Uw bl ijk van medeleven, ondervonden na het overlijden van 
onze broer, zwager en oom zeggen wij U onze oprechte dank. 

de familie 


