
Mij11 vaste stelregel is altijd geweest: 
Ik geef yas deft11îtîef oy, 
11& ik yertinent zeker weet dat er 
absoluut niets meer 111111 te doen is; 

en nu is het da11 zover ... 



Dankbaar gedenken w ij 

Jan Oude Weernink 

echtgenoot van Marietje Beumer 

* 10-11-1925 

te Rossum 

t 26-6-1995 

te O ldenzaal 

We hebben afscheid van Jan genomen in de St. 
Antoniuskerk op 29 juni en hem daarna begeleid 
naar zijn laatste ru stplaats. 

Jan was afkomsti g uit een groot boerengezin. Een 
harde werker, die in z'n jonge jaren z' n hart verpand 
had aan het boerenwerk bij de "Werktuigenverenig
ing." Ook later bij de "Beton unie" en bij de "Hout
handel" werkte hij lange dagen om het zijn gezin 
aan niets te laten ontbreken. A lti jd p lichtsgetrouw 
bezig om vooruit te komen en nooit ziek. 
In z' n vijftigste levensjaar sloeg het noodlot echter 
toe. Z 'n longen begonn en te protesteren. Een lange 
periode van inleveren begon. Onmachti g moest hi j 
ervaren dat langzaam maar zeker, alle levenskracht 
hem ontnomen werd. Steeds opnieuw moest hij 
dingen die hem dierbaar waren loslaten. Dat w as 
bijna niet te accepteren . Echter Jan zocht ook even 

zovele keren naar die dingen die hij nog wel kon 
vo lhouden. Aanvankelijk de houtbewerkin g, de 
vogels en de groentetuin en later het aquarium en de 
puzzels. 
Op zijn eigen w ijze probeerde Jan zo zin te geven 
aan z' n beperkt bestaan . Gelukkig bleef hem een 
gezonde eetlust gegeven. Met de tijd w erd hi j steeds 
afhankelijker van zijn omgeving. We hebben als 
gezin geprobeerd, zo goed en zo kwaad als het ging, 
met hem deze lange ladder af te dalen. Het was een 
zware weg te gaan. Bewondering hebbeÀ~e voor 
de wijze waarop Jan steeds de draad weer oppakte. 
Dankbaar zijn wevoorde vaderli jke zorg en belang
stelling die hij voor ons allen had. We hopen dat hi j 
nu ru st zal vinden en nieuwe levenskracht mag 
v inden in de vrede van God. 

"Pa, bedankt voor alles!" 

Voor uw meeleven en belangstel ling danken wij u 
van harte. 

M .G. Th. Oude Weern ink- Beumer 
kinderen en kleinkinderen 


