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-Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Marinus 
Wilderink 
weduwnaar van 
Antonia Johanna Laarveld 

Geboren te Haaksbergen op 4 januari 1915, 
gesterkt door het sacrament van de zieken , 
overleden op het verpleeghuis " Het Wieden
broek" , 9 januari 1994. Na de uitvaartdienst in 
de St. Pancratiuskerk hebben we zijn lichaam 
op 13' januari d.o.v. ter ruste gelegd naast 
dat van moeder op het r.k. kerkhof aan de 
Enschedesestraat. 

Jan Wilderink heeft begrepen dat hij Christus 
als de goede herder moest volgen . De goede 
herder heeft zorg voor zijn schapen. Jan 
heeft in die geest geleefd in navolging van 
zijn grote voorbeeld , Alfons Ariëns . Zo was 
hij overal waar opgekomen moest worden 
voor anderen: in de vakbond , de bejaarden
bond , het vrijwilligerswerk. Maar ook in de 
oorlog vond hij deze weg toen hij drie jaar 
lang joodse onderduikers herbergde. Ook in 
het gewone leven van elke dag vond hij zijn 
weg om de zorg voor de zijnen gestalte te 
geven. Zo zorgde hij in de na-oo rlogse jaren 
dat er toch telkens iets extra 's in huis kwam : 
daarvoor was hij er nog boer bij. 
Grote belangstelling had hij ook voor zijn 
kleinkinderen , die altijd bij hem terecht kon
den . 
Hij kon warme liefde opbrengen voor al zijn 
medemensen , vooral voor die hem het meest 
nabij waren . Zij zullen dan ook nu de lege 
plek het meeste voelen. 

Op het einde van zijn leven gingen zijn 
krachten lichamelijk en geestelijk achteruit. 
Hij vond een goede opvang op het verpleeg
huis "Het Wiedenbroek" . Daar kwam de 
sterke inzinking op de eerste kerstdag en op 
de dag dat de kerk de Doop van Jezus 
Christus vierde , eigenlijk het einde van de 
kersttijd , kwam voor hem het einde. Hij heeft 
als kind van God geleefd . Wij vertrouwen dat 
hij nu voorgoed Gods vaderhuis is binnenge
treden om daar met moeder en alle andere 
dierbaren die hem voorgingen voor altijd ge
lukkig te zijn. 

Wij danken u voor uw belangstelling en uw 
medeleven tijdens de ziekte en bij het over
lijden van mijn vriend en onze vader en opa. 

Christien, kinderen en kleinkinderen 


