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Gedenk in uw gebeden 

Hendrikus Johannes Wanink 
weduwnaar van 

Hermina Johanna Jansink 

Hij werd geboren op Il mei 1902 en is 
voorzien van de Sacramenten der Zieken 
overleden op 21 september 1987. Wij heb
ben hem ter ruste gelegd op 't kerkhof te 
Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood 
en al telt hij vele levensjaren, eens is het 
door God gestelde aantal bereikt. 
Jan Wanink was altijd eerlijk en blijmoedig 
van aard. Hartelijk was hij en zorgzaam 
voor de zijnen. iedereen had graag met hem 
te doen. 
Hij zorgde er altijd voor zijn geweten zui
ver te houden en Gods geboden waren 
diep in zijn hart gegrifd. Groot was zijn 
liefde voor geloof en kerk. 
Veel werk heeft hij verzet in zijn leven. Hij 
schuwde de harde arbeid niet en dag en 
nacht heeft hij gewerkt voor zijn gezin, 
waar hij alles voor over had. 
Hij was geen man van veel woorden. maar 
hij kon diep nadenken over de dingen rond 

om hem heen. Veel begrip had hij voor de 
moeilijkheden van anderen en hij wist alles 
wat hem overkwam te aanvaarden als ko· 
mend van God. 
Zo is hij ook rustig gestorven zich over. 
gevend aan God, zonder vrees vol geloof 
in een toekomstig leven. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen. Bewaar 
de goede geest in onze familie. Treur niet 
al re erg over mij. Ik ben van nu af ge· 
lukkig bij God samen met moeder. 
In gebed zullen we altijd bij elkaar blijven, 
totdat we elkaar terug zien in Gods Vader
huis. Blijf voor moeder en mij bidden. Van
uit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor ons. 

De familie Wanink dankt u allen voor het 
medeleven bij het overlijden van onze 
dierbare vader. broer en grootvader. 




