
Heerlijk zo'n vader en opa te hebben, 
Die elk zo goed begrijpt; 
Wat fijn zo'n man te kennen, 
Die luistert en stil zwijgt. 

Hij werkt en zorgt voor zijn gezin, 
Is altijd in de weer; 
Hij knutselt In zijn oude vak, 
Of werkt met bloemen teer. 

Dan, in het donker van de nacht, 
Overvalt hem de dood; 
Laat hij ons, geheel onverwacht, 
Alleen In onze nood. 

Hoe dankbaar blijven wij denken aan onze 
lieve man, vader en opa, die ons zo dier
baar is geweest. 

ANTONIUS WILHELMUS WISSINK werd 
geboren op 26 februari 1909 te Enschede. 
33 jaar was hij met moeder, Gezina Helena 
Olde Weghuis, de steunpilaar van ons 
gelukkig gezin. Plotseling, op 17 januari 
1976, ging hij van ons heen, ons voor het 
eerst alleen latende met onze zorgen en 
verdriet. 
Op de begraafplaats te Oldenzaal hebben 
wij op 20 januari vader ter ruste gelegd. 

De dood is meedogenloos. Hard sloeg 
hij toe op het moment, dat wij het in het 
geheel niet verwachten. Alles was zo 
mooi en hoe heerlijk was het niet om sa
men te zijn. Samen met ons belden, met 
.ons. de kinderen en kleinkinderen. 

Zo goed en bezorgd als je was voor 
iedereen, altijd bereid de helpende hand 
te bieden. 
Knutselen in je oude vak en tuinieren 
waren je liefste bezigheden. Voor je klein
kinderen was je tot de laatste dag druk 
bezig, omdat Je In hen een stuk van je 
eigen leven zag. 
Als echt Twentenaar bezat je een gede· 
gen geloof, dat je ons als erfenis hebt 
nagelaten. In dit geloof blijven wij aan 
je denken als de dierbare man, de lief· 
hebbende vader en opa. In deze geest 
ook willen wij trachten jou voorbeeld na 
te volgen, als teken van dankbaarheid 
voor al het goede dat je ons gegeven hebt. 
Wii voor ons een voorspraak zijn, omdat 
wij niet verstrikt raken in ons verdriet en 
voor moeder - waarvoor je altijd zo zorg
zaam was • zullen wij deze zorg van je 
overnemen. 
Vader, wij danken je dat je zo bent ge
weest, dat wij nu vol droefheid zijn. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze lieve man, vader en opa, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

G. H. Wissink • Olde Weghuis 
Kinderen en Kleinkinderen 

Oldenzaal, januari 1976 
Burg. Eekhoutstraat 21 




