
Dankbaar om wat je 
voor ons bent geweest. 



t Ter nagedachtenis aan 
Hendrikus Johannes Weernink 
echtgenoot van Lien Geels 

Hij werd geboren in Hengelo (Ov.) op 9 juli 1920. Na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. is 
hij overleden op 5 september 1993 te Hengelo 
(Ov.). Na de gezongen uitvaartmis in de St. 
Lambertuskerk op 9 september d.o.v. hebben we 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Alg. 
Begraafplaats aan de Deumingerstraat aldaar. 
Na een vrij kortstondig ziekbed is Pa van ons 
heengegaan. 
Gezien het beeld van zijn kwaal, zijn we dankbaar 
dat hem veel leed gespaard is gebleven. 
We zullen hem missen, want hij betekende veel 
IIOO(OOS. 
Opgegroeid in de nabijheid van het landelijke 
Beckum bereidde hij zich in zijn jonge jaren voor op 
de toekomst. In zijn loopbaan heeft hij IIOO(aJ het 
schildersvak beoefend tot 1978, toen hij uit het 
werk kwam. 
Pa stond altijd klaar om Je te helpen. Wij waren alles 
voor hem. Voor ons leefde en werkte hij. Veel 
klusjes knapte hij voor ons op, IIOO(aJ wanneer het 
schilder- en behangwerk betrof of het opknappen 
van de tuin. Hij deed het met liefde en vakman
schap, bijgestaan met raad en daad door Ma. 

Pa was altijd zeer bescheiden en eenvoudig. Hij 
drong zich nooit op. Voor zichzelf was hij bijzonder 
weinig eisend en gemakkelijk in de omgang. 
Pa en Ma hebben samen een zeer goed huwelijk 
gehad en stonden garant voor een prettige. ge
zonde en goede jeugd VOO( ons als kinderen. En 
toen later de kleinkinderen kwamen, waren ze 
dolgelukkig met hun oogappels. We zijn blij dat Pa 
en Ma samen in 1992 hun 40-jarig huwelijk nog 
hebben mogen vieren. 
Pa heeft in zijn leven nogal eens met ziekte te 
kampen gehad en verlies van dierbaren moeten 
verwerken. Maar dit heeft hem innerlijk nooit ge
broken. In geloof heeft hij alles aanvaard en ging vol 
goede moed verder vertrouwend op Gods Voor
zienigheid. 
Moge hij thans na een welbesteed leven opgeno
men worden in het Hemels Vaderhuis en de eeu
wige liefde van de goede God met vreugde sma
ken. Voor ons die achterblijven zal hij ongetwijfeld 
een goede voorspreker blijven. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw bfiJken van medeleven. betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Lien Weernink-Geels 
Kinderen en kleinkinderen 




