
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Johan Wekking 
weduwnaar van Annie Siers 

Hij werd geboren op 5 december 1907 te 
Oldenzaal. Hij stierf op 11 oktober 1995 in het 
ziekenhuis in Oldenzaal. Wij hebben afscheid van 
hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Drieëenheidskerk, waarna we hem begeleid heb
ben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof. 

Papa was een van de eerste bewoners van de 
Molenkamp. Toen moeder ons in 1976 ontviel 
brak er voor vader een moeilijke tijd aan. Geluk
kig kwam hij dat gevoel van eenzaamheid te bo
ven. Maar door allerlei ziektes waren de laatste 
jaren voor hem niet de gemakkelijkste. Zijn doof
heid speelde hem parten; "niemand wil er meer 
met mij praten'. 
En hij sprak veel over het dood-willen-gaan. Wij 
als kinderen waren zoveel mogelijk bij hem. Ge
lukkig heeft Dinie uit Australië nog persoonlijk van 
hem afscheid kunnen nemen. 
Johan was als smid werkzaam bij Gelderman, 
waar ze hem in de smederij Jos noemden. Hij was 
plichtsgetrouw èn gezagsgetrouw en dit laatste 

zegt iets over zijn karakter aangaande kerk en 
maatschappij. 
Hij was vol zorg voor moeder en de kinderen en 
belangstellend en informerend naar de klein- en 
achterkleinkinderen. 
Vooral de na-oorlogse jaren waren in ons gezin 
zeker niet de gemakkelijkste. Er moest immers 
'brood op de plank komen'. 
Johan had zijn hobbies, daarbij speelde het ke
gelen een grote rol. Er is zelfs een wisselbeker 
naar hem genoemd. Ook maakte hij zich verdien
stelijk bij de vrijwillige brandweer van Gelderman. 
Daarvan kun je zeggen, dat hij in de smederij 
brand maakte en bij gelegenheid in het gebouw 
moest blussen. Wij zijn dankbaar voor dit lange 
leven. Wij weten, dat papa en onze opa nu bij 
God is, herenigd met moeder. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte 
en het overlijden van papa en opa, en de mede
werkers op 'de Molenkamp• voor al hun jaren
lange zorg, die ze met veel liefde en hartelijkheid 
gegeven hebben. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




