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Aan de aarde toevertrouwd op 14 januari 1994 te 
Ootmarsum. 

Pa was een diepgelovig man. Hij hield van het le
ven. Daarom verkoos hij ook bij zijn begrafenis 
als thema "De Verrijzenis", het "Resurrexit" , 
boven het "Requiem aeternam". 
Pa heeft zijn hele leven hard gewerkt, geïnspi
reerd vanuit zijn geloof . Daaraan had hij houvast 
in moeilijke en in goede tijden. Hij heeft samen 
met ma een gezin met elf kinderen opgevoed en 
groot gebracht, lief en leed gedeeld. Hij heeft 
een arbeidzaam, zorgzaam en vooral ook een 
diepgelovig leven geleid. Eerlijk en oprech_t, een 
man met een klein en gouden hart. Het 1s dan 
ook menselijkerwijs gesproken heel erg jammer 
dat er zo vrij plotseling een eind kwam aan zijn 
leven. Zijn leven waarin zijn gezin en familie zo'n 
grote plaats innamen . 

Trots was hij op zijn kinderen en vooral zijn klein
kinderen maar wij zijn trots zo'n vader gehad te 
hebben. 'Het overlijden van Marie-José in 1972 
en ma in 1982 heef t hem veel verdriet gedaan. 
In zijn leven heeft hij met volle teugen genoten 
van de natuur, zijn tuin en zijn geliefde Ootmar
sum . De laatste t ien jaren heeft pa met zijn vrien
din weer kunnen genieten van het leven. 
Tijdens zijn kortstondige ziekte zei pa: ,,Ik kan 
niet meer". En ineens kon het ook niet meer. Pa 
heeft zijn best gedaan en streed tot h_~t l~atst toe 
voor zijn leven. Het is goed zo. W1J z1Jn ervan 
overtuigd dat pa daar is waar hij tenslotte dan 
ook graag wilde zijn na een arbeidzaam en vooral 
zorgzaam leven, namelijk bij zijn steun en toever
laat ma en bij Marie-José, verenigd bij God . 
Samen met zijn geliefde kerkkoor, waarvan hij 
zestig jaar deel uitmaakte, hebb~.n wij bij ~ijn uit
geleide dan ook het lied "U ZIJ de glorie, op
gestane Heer" gezongen als dank voor alles wat 
pa in zijn leven voor eenieder heeft betekend . 
Mogen de H. Maria en de H. Gerardus MaJella, 
Die in zijn leven een grote plaats innamen, p_a ge
leiden naar de troon van God. Dat heeft h1J ver
diend. 
Tot ziens pa! 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van pa. 

Familie Weierink 
Maria 




