
t Dankbare herinnering aan 

Antonius Bernardus Weernlnk 

echtgenoot van 

Johanna Gezlna Tijman 

Geboren 8 oktober 1905 te Volthe. 
Overleden in het Verpleeghuis Gerardus Majella 
te Denekamp op 20 april 1993. 
Op 23 april d .o .v. werd hij na de Eucharistievie
ring te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 
Noord Deurningen. 

Elke dag een beetje verder van de wereld weg 
Elke dag een treetje dichter naar de hemel toe 

Pa, 
Dankbaar voor alles wat je voor ons hebt bete
kend, moeten we toch nog onverwachts 
afscheid van je nemen. 

Jouw leven werd gekenmerkt door hard werken, 
eenvoud en treffende uitspraken. Je bleef in al
les jezelf en kwam voor je mening uit. 

Je gaf mama veel steun, vertrouwen, rust en 
veiligheid, ook in moeilijke tijden. Ruim 52 jaar 
heb je met haar lief en leed gedeeld. Jullie ston
den altijd voor elkaar klaar. Samen sterk vanuit 
een diep geloof en vertrouwen, met name in de 
H. Antonius. 

Voor ons, kinderen, ben je een goed voorbeeld 
geweest, eerlijk en oprecht. Vol belangstelling 
en positief volgde je ons leven. Wij als kleinkin
deren genoten van de speciale manier, waarop je 
met ons omging . 

Een groot deel van zijn leven heeft hij geleefd en 
gewerkt op de boerderij, waar hij, in gedachten 
tot op de laatste dag nog bezig was. 
Hij was een mens die nauw verbonden was met 
de natuur, zeer ge'ï'nteresseerd in de vogeltrek en 
telkens aan de lucht, die hem hielpen het weer te 
voorspellen . 
Na zijn 65e levensjaar genoot hij elke dag van 
een tochtje op de fiets en maakte hij een praatje 
met ieder, die hij tegen kwam . 
Toen zelfstandig wonen niet meer mogelijk was, 
heeft hij zich toch kunnen schikken in de nieuwe 
leefsituatie en de liefdevolle verzorging in het 
verpleeghuis. 

Heer geef hem de eeuwige rust en leid hem bin
nen in Uw Koninkrijk. 

Wij danken U voor uw medeleven en belangstel
ling na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame pa en opa. 

J . G. W EERNINK-TIJMAN 
Kinderen en kleinkinderen 




