
Ter nagedachtenis aan 

JOSEPHUS BERNARDUS WEETINK 
echtgenoot van 

Geerdina Eikelenboom 

Geboren op 27 maart 1909 te Breda en 
aldaar overleden op 15 oktober 1994. 

Jo is 85 jaar geworden en is het grootste ge
deelte van zijn leven zeer vitaal geweest. De 
laatste jaren is zijn gezondheid echter aan
zienlijk achteruit gegaan en is zijn geheugen 
en de mobiliteit erg verminderd. Hij wist dat 
er bepaalde medische problemen waren, doch 
hij heeft niet het bijltje erbij neergegooid en is 
tot de laatste dag blijven vechten. Zijn grote 
ideaal om zijn leven in dienst te stellen van het 
geloof heeft hij niet kunnen realiseren en hij 
heeft dat als een behoorlijke teleurstelling er
varen. 
Hij was een zeer erudiet en introvert persoon 
die meestal zijn diepste gedachten voor zich
zelf heeft gehouden. Voor vrouw en kinderen 
was hij een goede man en vader maar het is 
voor hen niet altijd even eenvoudig geweest 
om tot de echte Jo door te dringen. 

Toen er echter eenmaal kleinkinderen waren, 
bleken deze hem toch toegankelijker te heb
ben gemaakt. Hij kon steeds vol enthousias
me over de "streken" van zijn kleinkinderen 
vertellen en hij was altijd bijzonder trots op 
hen. 
De overgang van huize Vuchterhage naar hui
ze De Werve heeft hij als uiterst prettig erva
ren en hij wilde heel graag nog geruime tijd bij 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen blij
ven, doch dat heeft helaas maar twee weken 
mogen duren. 
Nu hij geen deel meer uitmaakt van het aardse 
leven is het een troost te weten dat hij in Gods 
nabijheid voor eeuwig in Zijn liefde zal delen. 
Een bijzonder woord van dank is op zijn 
plaats voor de fantastische wijze waarop de 
medewerkenden van huize De Werve en de 
dienstdoende huisarts i.c. dokter Gielkens 
het stervensproces van Jo hebben begeleid. 

Voor uw deelneming, ons betoond na het 
overlijden van Jo, betuigen wij u onze har
telijke dank. 

G. Weetink-Eikelenboom 
kinderen en kleinkinderen 




