
.,Hij moet groter, 
maar Ik moet kleiner worden." 

(Joh. 3, 30.). 

t 
Dankbaar herdenken wij 

ANTONIUS JOHANNES WIENK 
echtgenoot van 

Ellzabeth Johanna Hermina Maria Morslnk 

geboren te Hengelo (0) 1 november 1897 
overleden te Hengelo (0) 13 september 1977 

begraven op het r . k. kerkhof te Hengelo (0) 
16 september 1977 

Wij herinneren ons onze l ieve man en vader als 
een man van weinig woorden, d ie - vooral de 
laatste jaren - zijn eigen leven leidde volgens 
een duidelijk vast patroon. 

Hij was geen man die opviel , of wi lde opval len. 
Eenvoudig en simpel leefde hij en voelde hij 
zich gelukkig. Op zijn eigen stille manier kon 
hij van het leven genieten: zijn k rant, zijn s igaar. 
goed eten. T.V. en de boeken van de bibllotheek. 

Misschien had hij vroeger wel andere ver
wachtingen van het leven. Door zijn aard en 
omstand igheden heeft hij vaak met minder te
vreden moeten zijn dan wat hij had gehoopt 
en gedroomd. 

In zijn rotsvaste ge loof heeft hij steeds de 
kracht leren vinden om van die nood een deugd 
te maken, om veel van dit ondermaanse te 
doorzien als betrekke lijk, om blij en tevreden te 
zijn met kl eine dingen. om rust ig zijn leven 
over te geven in de handen van God. 

Zo was en is hij voor ons - zijn dierbaren -
een wegwijzer naar wat werkelijk belangrijk is 
in het leven. WIJ bidden dat hij zo voor ons 
blijft voortleven. 

Heer, geef hem de eeuwige rust, 
de vrede en vreugde, die niemand 
meer wegneemt, en moge hij leven 
bij U. Amen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 

I leve man, onze zo rçizame vader en opa, zijn 

wij u erg dankbaar. 

E. J. H. M. Wienk-Morsink 
kinderen en kleink inderen 




