
Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
papa, zeggen wij U hartelijk dank. 

A. W. Th. Wennlnk-Kemna 
Hermy 
Miian 

Hengelo (0), oktober 1978 
Bornsestraat 376 

t 
Dankbaar gedenken wij 

Johan Hendrik Marinus Wennink 
hij was de trouwe echtgenoot van 

Antonla Wiiheimina Theresla Kemna 
en de zorgzame papa van Hermy en Milan. 

Hij werd geboren te Weerselo 16 mei 1931. Na 
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, 
overleed hij te Hengelo (0) 20 oktober 1978. Na de 
gezongen Uitvaartmis in de St. Lambertuskerk 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de 
r . k. begraafplaats te Hengelo (0) 24 oktober 1978. 

Toch nog onverwacht Is hij van ons heengegaan na 
een zeer grootmoedig gedragen lijden. Zijn harte
wens is daarmee in vervulling gegaan: hij wilde 
graag thuis sterven temidden van zijn dierbaren. 
Eigenlijk heeft hij Christus letter lijk nagevolgd: 
"Wie mijn leerling wil zijn, hij neme zijn kruis op 
en volge Mij na". 
Wij bewaren hem In onze l iefdevolle herinnering 
als een eenvoudig en oprecht mens, die nooit 
iemand tekort wilde doen. Voor zichzelf vroeg hij 
erg weinig, maar voor de ander wilde hij alles 
doen, niet in het minst voor zijn lieve vrouw en 
kinderen waarvan hij zielsveel hield. Haat kende 
hij niet; hij was vredestichter bij uitstek. De kern 
van zijn persoon was gelegen in zijn diepe ge
loofsovertuiging. Hij wist de goede God nabij in 
alles. Op Hem vertrouwde hij, ook in zijn ziekte. 
Wie zover kan komen voelt zich vel lig. ondanks 
alles. Wie zo op God vertrouwt, voelt zich ge
borgen bij Hem. 

Lieve vrouw en kinderen, ik heb veel van jullie 
gehouden en Ik dank Jul lie voor alle toegewijde 
zorgen vooral het laatste jaar. Weest niet al te 
zeer bedroefd want Ik blijf bij Jul lie en leef met 
jullie mee vanuit de hemel. Jesus heeft Immers 
gezegd: ,.Wie leeft en gelooft in Mij, zal in 
eeuwigheid niet sterven". 




