
Dankbaar gedenken wij 

Martinus Bernardus Wennink 
echtgenoot van 

Johanna Hendrika Geerdink. 
Hij werd op 11 december 1904 in En· 
schede geboren. Gezalfd met het H. 
Oliesel, is hij plotseling te Oldenzaal 
overleden op 19 juli 1988. Biddend 
hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Plechelmusbasiliek op 22 juli 
en hem daarna begeleid naar het ere· 
matorium in Usselo. 

Het feit dat zijn plotseling heengaan 
uit deze wereld ons allen zo diep ge
schokt heeft, geeft duidelijk aan hoe
zeer wij aan hem gehecht waren. 
Hij was een kordaat man, rijk aan hu
mor en. vol realieitszin. Hij kon relati· 
veren, ook als het om problemen ging. 
Zijn leven is getekend geweest door 
een onvermoeibare inzet op alle mo
gelijke manieren. 
Nadat hij altijd in de textiel gewerkt 
had bij Molkenboer, is hij op 5 7 -Jarige 
leeftijd gaan werken voor de begrafe
nisonderneming DELA en heeft hij die, 
door ledenwerving, groot gemaakt in 
Oldenzaal en omgeving. En hij kon 
dat omdat hij zo ontzettend veel mensen 
kende. En dat laatste kwam voort uil 
het feit dat hij voor alle mogelijke goe. 

de doelen gecollecteerd had. Er kon 
vanuit de kerk of vanuit de Zonnebloem, 
Herwonnen Levenskracht of welk goed 
doel ook niet gecollecteerd worden of 
Bernard was er altijd bij. 
Hij was een zeer sociaal voelend mens 
die in vroegere jaren zeer aktief was 
binnen de K.A.B. waarbij hij opkwam 
voor de werknemers en zorgde dat 
iedereen kreeg wat hem toekwam, ook 
al bracht hem dat persoonlijk wel eens 
in moeilijkheden met de bestuurders. 
Bij al zijn werk binnen de K A.B. had 
hij altijd één man voor ogen, Alfons 
Ariëns. Dat was zijn voorbeeld en in
spiratiebron. Het was heel fijn voor 
hem dat hij in 1958 binnen de K.A.B. 
uitgeloot werd voor een Lourdesreis, 
waar hij heel blij mee was. 
Het spreekt vanzelf dat wij tegen deze 
achtergrond, weliswaar bedroefd, maar 
met dankbaarheid afscheid van hem 
nemen met de woorden: ,,Bernard, be· 
dankt voor alles en geniet bij God 
van een welverdiende rust". 

Rust in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn in· 
nig geliefde man, onze zorgzame vader 
en opa, zijn wij u zeer dankbaar. 

J. H. Wennink-Geerdink 
kinderen en kleinkinderen 




