


Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN GERARD WESSELINK 

weduwnaar van 

BEflENDINA GEERTRUIDA EGBERINK 

Hij werd in Albergen geboren op 16 juli 1913. 
Voorzien var> 't H. Sacrament der zieken over
leed hij OP, 7 augustus 1981 in het Prinses Irene 
ziekenhuis te Almelo. 
Na een plechtige uitvaartdienst hebben we zijn 
lichaam op 11 augustus 1981 te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof in Albergen. Daar wacht het 
op de opstanding met de verrezen Heer. 

Droefheid bij z'n sterven is menselijk en begrij
pelijk, maar dankbaarheid is ook menselijk. 
En dankbaar mogen zij allen zijn die nauw ver
bonden waren met hem tijdens zijn leven: zijn 
kinderen -zijn familie - zijn vrienden en kennis
sen. Want hij heeft de gaven die hij ontvangen 
had van de Heer goed besteed in zijn leven. 
Tesamen met zijn vrouw heeft hij hard gewerkt 
voor zijn gezin en zijn bedrijf. Maar hij had ook 
tijd voor andere dingen: zijn meeleven met fa-

milie en vrienden in hun goede en kwade dagen. 
Na het overlijden van zijn vrouw en Jan heeft 
hij het vaak heel moeilijk gehad, maar toch 
heeft hij geprobeerd er het goede van te ma
ken. Hij is een man geweest, die tot zijn laatste 
levensuur nog zoveel mensen en dingen had, 
waar zijn b~langstelling naar uitging. Hij kon in
tens genieten van de vele dingen, die Gods na
tuur hem te bieden had en hij had nog zoveel i
dealen waar hij zich druk voor kon maken. Plot
aeling is er een einde gekomen aan zijn aardse 
leven temidden van ons.Hij was een godsdiens
ti,g en gelovig man, zo zal hij bij ons allen in 
herinnering blijven. Moge hij rusten in vrede. 

•,I Voor de vele blijken van oprechte belangstelling 
en medeleven tijdens de korte ziekte en het o
verlijden van vader en opa, zeggen wij u harte
lijk dank. 

In naam van allen: 
kinderen en kleinkind. 

Albergen, augustus 1981. 
Ootmarsumseweg 57 


