
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wij samen beleefd hebben. 



t 
Ter dankbare nagedachtenis aan 

Gerardus Hermanus Henricus Wenker 
sinds 8 augustus 1965 weduwnaar van 

Wilhelmina Alberta Schrijver. 

Hij werd op 12 mei 1899inde Berktegeborenen is 
op 90-jarige leeftijd op 6 juni 1989 in alle rust 
ontslapen. 
Zaterdag JO juni hebben wij na een plechtige 
Eucharistieviering zijn lichaam bijgezet in het 
graf naast moeder op het R.K. kerkhof 

Kort na zijn negentigste verjaardag die vader 
met kinderen, kleinkinderen, famil'ïeleden en 
kennissen nog fijn heeft gevierd, heeft hij, uit
geleefd en verlangend naar de dood, zijn leven 
aan God teruggegeven. 
Als je vader Wenker in een paar woorden zou 
moeten schetsen, dan kun je dat niet beter doen 
dan door van hem te zeggen: hij was een man 
van opre_chtl? trouw aan zijn levensopdracht, een 
trouw, die ZIJn glans en kracht ontleende aan een 
diepe geloofsovertuiging. Trouw aan zijn gezin, 
trouw aan de kerk en daardoor trouw aan de 
omgeving waarin hij leefde. Nog voor het woord 
oecumene ingeburgerd was, beoefende vader de 
oecumene in de praktijk van alle dag door zich 
beschikbaar te stellen voor allerlei bestuursfunc
ties en door een fijne verhouding met zijn buren. 
Ofschoon vader sinds het tragisch ongeluk met 
moeder en buurvrouwen alleen door het leven 
moest,. he~ft hij intens genoten van zijn kinderen 
en klemkmderen. En terecht trots was hij op 

Anton, die als pricstermissionaris op de Filip
p1Jnen werkt. 
\'.~der werd op e~n fijne manier verzorgd door 
z1Jn dochter Annie, oom Jans en de andere kin
deren. En Juist door de goede onderlinge ver
standhouding was en bleef het ouderlijk huis de 
zoete inval voor kinderen, kleinkinderen buren 
en kennissen. Het was terecht een open huis. 
Vader heeft het geloof niet alleen beleden met de 
mond, maar daadwerkelijk geleefd door aan
dacht te hebben voor alles, waarvoor Jezus aan
dacht had. 
Daarom kan ik me goed voorstellen, dat, of
schoon vader de leeftijd van de sterken heeft 
bereikt, het de kinderen toch pijn doet hem te 
moeten .missen. Maar naast deze begrijpelijke 
droefheid voert toch vooral de dankbaarheid de 
boventoon voor zo'n fijne vader. 
En de kinderen zullen het goede voorbeeld van 
vader op hun wijze en in onze tijd voortzetten. 
En van zijn kant zal hij de zorgende liefde nu 
omzetten door de noden en de wensen bij God 
aan te bevelen. 
Vader, broer, opa, goede buurman en trouwe 
mede~arochiaan, bedankt voor uw fijn leven in 
ons midden en leef nu in de eeuwige vrede bij de 
Heer. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis van hem, die ons 
zo dierbaar was, betuigen wij u onze oprechte 
dank. Het was voor ons een steun en troost. 

Oom Jans 
Kinderen en kleinkinderen 




