
WILT U IN UW GEBEDEN GEDENKEN 

Johan Gerhardus Antonius Wesselink 

HIJ werd in het kerkdorp Weerselo geboren op 22 
november, 1914 
Gezalfd met het Sacrament van de Zieken overteec:t 
h11 na een geduldig en voorbeeldlng gedragen lijden 
op 6 september, 19811e Saasveld op de boerderij, 
nauwelijks een steenworp verwijderd van waar zijn 
geboortehuis had gestaan, maar gelegen aan de 
andere kant van de Akkerhulsweg, de grensweg 
aldaar tussen de beide kerkdorpen. In de 
parochiekerk te Saasveld hebben wij hem op 10 
september d.a.v 1n een plechtige Eucharistieviering 
en Uitvaart toevertrouwd aan Zijn Schepper en zijn 
lichaam op het kerkhof aldaar begraven In geloof aan 
de glorievolle opstanding van de doden. 

Johan behoorde tot die mensen, die niet opvallen en 
niet op de voorgrond treden in het leven. Hij zocht 
niet de tof van de mensen en evenmin de 
vergankelijkheid van het aardse; zlJn wereld hoefde 
echt niet zo groot te zijn, hij hield van een gewoon en 
rustig teven.'HIJ zocht eerder In stiptheid en 
eenvoud, In alles en boven alles, zijn goede God en 
Heer. Hij aanvaardde het leven, zoals God dat gaf. HIJ 
was een blijde en llefdevolle en hartelijke mens, In 
alle bescheidenheid meelevend en belangstellend en 
behulpzaam. 
Het Is bijna ondenkbaar, dat er mensen zouden zijn, 
die hem niet graag mochten. HIJ zat In onze 
herinnering blijven voortleven als een goede en diep 
gelovig mens. Hij heeft heel dicht bij God geleefd; hij 
was ook niet bang om te sterven en zich over te 
geven aan Zijn Schepper: zijn laatste woorden waren 
nu ga ik dood Vooral z,,n rozenkrans was zijn troost 
en toeverlaat, totdat hij ten laatste ook dit gebed niet 
meer kon bidden, hoe graag hij het wilde en hoezeer 

h11 het probeerde. GemaJ<kelijk Is zijn leven toch niet 
ge"eest, maar z1Jn geloof gaf hem altijd weer de 
kracht om blij en moedig te zijn. Heel zijn leven heeft 
hij hard gewerkt, op de melkfabriek te Weerselo, 
waar hij het werk van vader kon overnemen en daarna 
te Oldenzaal, altijd In goede verstandhouding en 
overleg met de medewerkenden en collega's. Wie 
met hem samenwerkten, mochten In hem de mens 
ontdekken met een warm en d1epgevoellg hart, 
betrouwbaar en rechtvaardig van karakter en met een 
opvallende werkelljkheldszln. 
Op 62,Jarlge leeftijd kon hij met het werk op de 
fabriek ophouden. Hij hoefde niet zonder werk te 
zijn; hij kon thuis op de boerderij volop helpen en het 
werk verlichten. 
WIJ mogen vertrouwen, dat God hem nu geeft, te 
leven bij Hem In eeuwige vrede en vreugde. 

Onze vader Wees Gegroet 

WIJ ziJn U oprecht dankbaar voor Uw medeleven 
tijdens ziëkte, overl ijden en begrafenis van onze 
dierbare broer en zwager. 
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