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In dankbare herinnering aan mijn l ieve man 

en onze zorgzame vader en opa 

Gerhard Friedricus Johannes Wennink 
echtgenoot van 

Christina Geertruida Maria te Kiefte 

Hij werd geboren op 12 januari 1910 te Nordhorn 
in Duitsland en overleed , na voorzien te zijn van 

het sacrament der zieken op 4 januari 1987 in 
Hengelo ov . De uitvaart vond plaats op 

donderdag 8 januari in de Pius X kerk , 
waarna de crematie volgde 

te Usselo . 

Vandaag moeten wij afscheid nemen van onze 
lieve man, vader en opa . 

Een fijne man die in onze herinnering zal voort
leven als een liefhebbende echtgenoot, goede 
vader en opa . Samen met moeder heeft hij zich 
volledig ingezet voor ons , zijn kinderen , terwijl 
ma zijn oogappel was waarop hij zo steunde en 
kon vertrouwen. Ook voor zijn kleinkinderen 
was er een ruime plaats in zijn hart. Hij was o 
zo bang iemand te kwetsen of pijn te doen . Hij 
w i lde graag helpen, dit strekte zich niet alleen 
uit tot z 'n gezin . Velen konden en hebben een 
beroep op hem gedaan, vooral als het ging om 
het verzorgen van tuinen . Dit was één van z 'n 

hobby 's . Maar ook de muziek nam een grote 
plaats in , in zijn leven . Meer dan 40 jaren was 
hij l id van muziekveren iging Armoni a, waar hij 
ook als ere-lid is benoemd . Helaas werd alles 
voor pa op het laatst zo moeilijk . Hij wilde nog 
zo graag , maar hij voelde zich zo moe. Toch 
heeft hij , op 22 december, samen met ons zijn 
50-jarig huwelijk mogen meemaken . Maar ten
slotte ging het niet meer. En met de laatste 
zorgen van ons allemaal , maar vooral die van 
ma , is pa 8 dagen voor zijn 77e verjaardag, heel 
vred ig en in alle rust van ons heengegaan . 

Wij danken hem voor a l die goede jaren samen . 

Hartelijk dank aan allen 

die hebben meegeleefd 

tijdens zijn ziekte en na 

het overlijden. 

Fam . Wennink 


