
In dankbare en gelovige herinnering aan 
onze geliefde broer, zwager en oom 

Hendrikus Antonius Wessellnk 
Hij werd geboren te Weerselo 26 juli 1916 
en overleed, gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken, in het r.k ziekenhuis te 
Oldenzaal op de zondag van Palm en 
Passie 30 maart 1980 Op donderdag 
3 april d.a v hebben wij in de morgen 
in de parochiekerk van de H. Plechelmus 
te Saasveld afscheid van hem genomen 
en zijn lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof, in het zicht van de viering van 
de heerlijke van onze Heer op het 
Hoogfeest van Pasen. 

Zijn nu rustende en gevouwen handen 
dragen de sporen van een vroom en werk
zaam leven, dat getekend was door het 
.ora et labora", .bid en werk". Hij heeft 
God gediend met een oprecht hart. Zijn 
vroomheid en godsvrucht waren gewor
teld in een diep geloof en een onwankel
baar Godsvertrouwen, van daaruit leefde 
hij zoals hij heeft gedaan: eenvoudig, 
niet veeleisend, niet vragend voor zichzelf 
bescheiden, zachtmoedig en vreedzaam, 
eerlijk en oprecht, met een gevoelig hart 
voor wie hulp nodig hadden, van daaruit 
ook aanvaardde hij. dat zijn gezondheid 
de laatste jaren steeds meer te wensen 
overliet, en dat hij niet meer werken kon, 

zoals voorheen, hij droeg zijn kruis zonder 
klagen. In zijn werk toonde hij zich uiterst 
accuraat, gewetensvol en plichtsgetrouw, 
niet alleen in zijn werk als timmerman, 
maar evenzeer als penningmeester van 
de bond van bouwvakkers, evenzeer in 
zijn omgang met zijn medewerkers en 
collega 's en anderen. Hij legde een 
uiterste vakbekwaamheid aan de dag, 
zonder ophef en vertoon, en in zijn om
gang met zijn medemensen trad hij nooit 
op de voorgrond, viel niet op, maar was 
altijd aanwezig, meelevend en belang
stellend op de achtergrond Vanwege de 
mens, die hij was, en vanwege de voor
man en de medewerker in het bedrijf, 
die hij was, werd hij door ieder geacht. 
Hij, die voortdurend leefde In Gods 
nabijheid, is nu naar huls geroepen : 
uitstekend, goede en trouwe dienaar, 
over veel zal ik u stellen ! 
Hij moge nu de glorievolle Verrijzenis 
van de Heer vieren in het Vaderhuis. 
Onze Vader Wees Gegroet 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
ondervonden bij het overlijden en de 
begrafenis van onze dierbare broer en 
zwager, zeggen wij hartelijk dank. 
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