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In vrede ging van ons heen 

ANTONIUS WILHELMUS WELLINK 
echtgenoot van 

Theodora Gerharda Verhey 

Geboren te Etten 19 jan. 1898 , overleed 
hij, gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving, in het St. Jozefziekenhuis 
te Doetinchem op 12 jan. 1978. 
Na een gezongen Eucharistieviering in de 
Martinuskerk te Etten , hebben we zijn li
chaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
te Etten op 17 jan. 1978. 

Hij was een goede man die klaar stond 
voor wie zijn hulp nodig had . 
Zo kenden we Willem Wel link die een week 
voor zijn tachtigste verjaardag zo onver
wacht uit ons midden is weggeroepen. 
Hij was een buitenman die graag in de vrije 
natuur verbleef. Als het weer het maar 
even toeliet was hij buiten te vinden. 
Het buitenwerk was ook veel jaren zijn 
beroep geweest toen hij als molenaars
knecht met paard en wagen de boeren van 
veevoer voorzag. 
Toen hij het kalmer aan kon doen was 

rusten er echter niet bij, ook niet toen hij 
met zijn vrouw een bejaardenwoning aan 
de Emmastraat betrokken had. Daar 
besteedde hij veel geld aan tuinaanleg 
rond het blok van de zes bejaardenwonin
gen waarvan de bewoners een hechte een
heid vormden en elkaars belangen dienden 
Ook in de grote tuin van het Lidwina
klooster bracht hij met zijn medewerkers 
vele uren door en mede door zijn deskun
digheid en toewijding werd de voormalige 
moestuin van het klooster een park waar 
het goed was om te vertoeven. 
Willem Wellink , velen zullen je missen . 
Tot je laatste dag heb je klaar gestaan voor 
je medemensen die je dankbaar zullen blij
ven gedenken . Moge God je opnemen in 
zijn eeuwige heerlijkheid waar de voltooi
ing ligt van elk mensenleven . 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor uw blijken van medeleven, welke wij 
mochten ondervinden bij het overlijden en 
de uitvaart van mijn lieve man , onze zorg
zame vader en opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank . 

Etten , 
Emmastraat 63 

Uit aller naam 
Th . G. Wellink-Verheij 


