
t Gedenk in uw gebeden 

Hermannus Johannus Weern ink 

Hij werd geboren op 19 oktober 1899 te Vol· 
the en is op 5 december 1992, voorzien van 
het Sacrament der Zieken, overleden in het 
verpleeghuis "De Oldenhove" te Losser. Op 
9 december 1992 hebben we biddend af· 
scheid van hem genomen in 'n Eucharistie
viering 1n de H. Plechelmus kerk te Rossum. 
Daarna hebben we hem te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof aldaar. 

,.Oom Jan", zoals hij in de familiekring ge
noemd werd heeft bijna heel zijn lange Ie· 
ven gewekt en geleefd op de boerderij . 
Hij hield van de natuur, de dieren, bomen en 
planten . Hij kende alle bomen van het Vol
therbroek en wist je vaak nog te vertellen 
wanneer ze gepland waren. Hij zei altijd: als 
je een boom kapt, moet je er ook weer een 
planten. Werken met de paarden was zijn 
grote hobby. Dagen lang heeft hij achter de 
ploeg gelopen, dat was zijn lust en zijn le
ven. Hij was een sterke persoonlijkheid, die 
graag zijn mening naar voren bracht. Als er 
gemoderniseerd moest worden op de boer· 
derij dan werd er gauw de vraag gesteld: 
,,Wat zal oom Jan er wel van zeggen". 
Toen ziJn lichamelijke en geestelijke krach-

ten minder werden en hij op 87 jarige leef
tijd opgenomen moest worden in een ver· 
pleeghuis was dit een zware slag voor hem. 
Hij heeft deze overgang nooit helemaal 
kunnen verwerken, in zijn gedachten ver· 
bleef hij vaak bij zijn paarden op de boerde· 
rij . 
Oom Jan was een goed gelovig man, toen 
hij zijn einde zag naderen vroeg hij zelf om 
het Sacrament der Zieken en heeft de toe· 
diening ervan heel bewust beleefd. In de 
ochtend van 5 december is hij in vrede in-
geslapen. · 
Dierbare familie, ook al liet ik het niet altijd 
blijken door mijn wat humeurig karai<ter, 
mijn oprechte dank voor de vele bezoeken. 
Bijzondere dank aan Jan en Annie en hun 
gezin waar ik zovele en gelukkige jaren heb 
beleefd. 
Bijzondere dank ook aan het personeel van 
de verpleeghuizen Gerardus Majella te De· 
nekamp en De Oldenhove te Losser voor 
hun liefdevolle zorgen. 
Vanuit de hemel blijf ik jullie gedenken, ver· 
geel ook mij niet in jullie gebed. 

Onze oprechte dank voor het medeleven bij 
het overlijden van oom Jan. 

Familie Weernink 




