
We zullen jou missen .... 



In liefde volle herinn.:ring aan 

Bertus Wennink 
* 14 ap1il 1940 t 30 december 2010 

Berlw, is gebor.:n m D.:ummgen als jongste van 
een gezin met d1ie kind.:ren. 
Op vrij jonge lccfti.id heen hij /ijn milila ire 
dienstj,u-en als marinier volbracht in Nieuw
Guinea. wat toch voor de nodige indrukken 
heen geiorgd en gededtelijk lx:palcnd is 
geweest voor de toekomst van zijn leven, want 
discipline en hard w~·rken waren hem niet 
vreemd. 

Na zijn tromn'll met Annie kregen liJ een won 
en wrhuisdcn korte tijd daama naar Old,:nzaal, 
waar. 1 ij mede door hun goede bmen, met veel 
ple/ier enige jaren hebben gt·woond. 
Na het o,·erlijden van zijn vader. werd er 
besloten wccr op het ouderlijke huis te gaan 
wonen in Dcummgen. ,,aar hel ,,eer thuis 
voelde. 

Na jaren te hebben gewerkt als auloplaatwerker/ 
spuiter verloor hij ZtJn baan. 
Dil. en zijn zorg voor het gczm. hebben hem 
doen besluiten om zelfstandig ondcmcrncr te 
worden. 

l liervoor moest er uitgeweken worden naar 
Hengelo. waar h(j een autoschadeherstcl~'drijf 
begon. 

Bertu, had een grote pa<;sie voor auto en 
moLOmjde·n t:11 dat ht>eft hij dan ook met vcd 
pkziei gedaan. tot /ijn /lekte tich openbaarde, dit 
zorgde ervoor dat hij niet meer mocht rijden, wat 
voor hem een zeer groot gemi, werd. 

Zijn ziekte 1orgdc lnmr dal hij meer hu~> nodig 
had. Dit wa., thuis. door zi.1n Hou,,, niet meer te 
volbrengen. er \\ ,l, nog maar ~--n mogclijkhctd. htj 
moest worden opgenomen in 0<.'11 ,erplecgtchuis. 
waar hij liefdevol Wt'rd verzorgd. 
Zijn /iekte ;,loopte hi::n1. maar door dt: ,1,mdacht 
van Lijn gezin, /ijn klemkindm:n. làmilii::, 
\Tienden en zeker zijn broer. kwam er toch alujd 
weer een glimlach op Lijn ge/ÎCh1 

Tijdens de ker,t dit Jaat' H~-slcchlcrdc LÎjn tot.~land 
t:11 hij is donderdag 30 dcc~~nbcr in hct bij/ijn van 
ziJn wouw rustig inge:,lapcn 

Lieve BCTtu.~. pa en opa lx.'dankl ,oor alk"lo. 
We niUen je nooit ,e,:gctcn . .. .. . 

Voor uw belangstelling en het rnedelevo.:n na hd 
overlijden van &~tus willen wij u oprecht danken 

Annie 
Gilbe1t en Yvoru1c 
Nienke Pleunie 




