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H11 1s geboren te Hengelo (0.) op 12 mei 
1905 en voorzien van het H. Oliesel aldaar 
overleden op 22 februari 1986. Na een ge
zongen Requ1emm1s hebben wij hem vanuit 
de Theresiakerk te Borne op R.K Kerkhof al-

daar te ruste gelegd op 26 februari. 

H11 voelde zich diep met het leven verbon
den. Dat bleek uit zi1n grote liefde, die h11 
had voor zijn vrouw. kinderen en kleinkinde
ren. Hij kon van hun aanwezigheid gemeten 
en leefde intens met hen mee. Hij had zorg 
voor z11n vrouw, vooral voor haar gezond
heid. H11 was een lieve man. een goede va
der en een fijne opa. Ook was hiJ een man 
van de natuur. Hij hield van het boerenwerk. 
De dieren. de weiden en de akkers waren 
hem lief. Z11n levensritme was de afwisseling 
en opeenvolging van de seizoenen: het 
ploegen, het zaaien. het mesten en het 
oogsten. HiJ ging daarbiJ op zi1n eigen be
scheiden en rustige wiJze te werk. want h,j 
wist, dat alle zegen van boven moest ko
men. Hij timmerde nooit langs de weg. 

De laatste tijd voelde hij, dat z11n krachten 
minder werden. H11 1s van ons heengegaan 
zoals h1J het zelf ook ,venste. Binnen z11n ei
gen vier muren heeft h1; in de slaap de stap 
naar de overkant gezet, ook nu weer be· 
scheiden en rustig. 

Ongetw11feld heeft hij daarbij de hand ge
voeld van God, z11n Vader. met Wie hij zich 
ook alt1Jd verbonden voelde. 
Geloof en hoop z11n voor hem nu voorb1J. Al
leen de liefde is eeuwig. 
Daarom blijft h1J ook nu nog m11n lieve man. 
onze goede vader en f11ne opa HiJ zal ons 
helpen 1n deze dagen van gemis. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa zeggen wij U 
graag hartelijk dank. 

Familie Weernink 




