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In dankbare herinnering aan 

Jan Wesselink 

ECHTGENOOT VAN LIEN HARMELINK 

Jan werd op 6 augustus 1934 geboren te Geesteren. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is hij thuis 

in zijn vertrouwde omgeving, op 22 maart 2004 
op 69 jarige leeftijd overleden. 

Op 26 maart 2004 hebben we hem na de 
plechtig gezongen uitvaart te ruste gelegd 
op het R.-K. kerkhof te Geesteren (Ov.). 

Pa werd geboren aan de Ossendijk alwaar hij samen met 
zijn 2 broers en 4 zussen een zorgeloze jeugd genoot. Op 
30 juni 1966 trouwde hij met ma en gingen ze wonen aan 
de Dannenkampsweg in Harbrinkhoek. In 1970 werd 
Diane geboren en ruim een jaar later kwam Sandra. Met 
elkaar hebben we fijne jaren gehad. Pa leefde en werkte 
in de eerste plaats voor zijn gezin. Hij genoot ervan als hij 
zag dat het ons goed ging. Ruim 36 jaar heeft hij als 
magazijnmedewerker bij Rossmark in Almelo gewerkt tot 
hij in 1995 gebruik kon maken van de V.U.T .. Pa was een 
fanatiek STEVO fan. Als trouwe supporter stond hij 
wekelijks langs de lijn en 11 jaar lang was hij bestuurslid. 
Pa hield ook van motoren en heeft vaak de TT in Assen 
bezocht. Daarnaast verbouwde hij aardappelen en 

groenten voor zijn gezin. Jaartijks werd de gala avond en 
de carnavalsoptocht in Geesteren door hem bezocht. De 
laatste jaren genoot hij als trotse opa van zijn 
3 kleinkinderen. In november 2002 kondigde zich bij pa 
een ongeneeslijke ziekte aan die zijn lichaam langzaam 
sloopte. Zijn bewegingsvrijheid werd beperkter en hij werd 
steeds meer afhankelijk van anderen. Dankbaar was hij 
dat ma en wij, met ondersteuning van de huisarts, de 
Thuiszorg en de pastoor, zijn wens om tot het laatst toe in 
zijn eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven, 
hebben vervuld. Heel intens hebben wij met elkaar deze 
laatste periode doorgebracht. Maar hoe hard pa ook 
vocht; hij was toch steeds meer de vertiezer. Op vrijdag 
26 maart 2004 hebben wij, overeenkomstig zijn wens, zijn 
lichaam te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te 
Geesteren, naast zijn overteden schoonmoeder. 

Jan, pa en opa bedankt! 
Je houdt voor allijd een heel warm plekje in ons hart. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Lien Wesselink - Harmelink 
Diane en Ronnie, Jasmijn, Thijmen 
Sandra en Frank, Celeste 

Harbrinkhoek, 26 maart 2004 

Dannenkampsweg 17 ~~ê;, 


