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Dankbaar gedenken wij 

GERHARDUS ALOUISIUS WISSINK, 
echtgenoot van 

JACOBA WILHELMINA AGTERBOS 

Hij werd geboren te Enschede op 
8 april 1911. Hij overleed. geheel on
verwacht. op 8 april 1984 te Enschede 
De uitvaartdienst was in de Sf.Jozef 
kerk op 11 april d.a.v Daarop volgde 

de crematieplechtigheid te Usselo. 

Hij was 'n goede man voor zijn vrouw 
en vier kinderen. - En hij was dol op 
zijn zeven kleinkinderen. Die . konden 
geen kwaad bij hem doen. Zichtbaar 
genoot hij er van, wanneer ze zondag s 
allemaal kwamen. 

Op zijn werk dat hij tot 1972 kon doen, 
durfde hij verantwoordelijkheid te 
dragen en kwam hij met veel mensen 
in kontakt - Toch was hij en,gszins 
gesloten en sprak hij niet onnodig. 

Geen wonder dat hij. vooral de laatste 
jaren, het liefst thuis was of ging 

vissen. Een bijzondere liefde had hij 
ook voor dieren. die hij graag ver
zorgde. - Hij hoopte al weer op een 
mooi voorjaar en een goede zomer. 
Deze mag hij niet meer beleven. 
Geheel onverwacht overleed hij op 
zondagmorgen juist op z'n verjaardag, 
wachtend op alle bezoek. 
We zijn er door verslagen en we zul
len hem erg missen. - Toch weten we 
óók van Die Ene, Die. na lijden en 
dood. op Paasmorgen verrees. 
"waarom Hij wél en zij. die hebben 
geprobeerd om Christus na te volgen. 
niet?", vragen we met St.Paulus. 
We geven hem over aan God, voor wie 
niets onmogelijk is. - En we hebben 
alle vertrouwen. dat hij nu voor goed 
thuis is bij Hem, wachtend op ons. 
We blijven voor hem bidden: 

Heer. geef hem de eeuwige rust, 
en het eeuwig licht verlichte hem, 
dat hij ruste in vrede. Amen. 

Hartelijk danken we allen die hun 
deelneming hebben betuigd na het 
overlijden en bij de uitvaart van mijn 
lieve man en onze vader en opa. 

Mevr. J. W. Wissink-Agterbos 
Kinderen en kleinkinderen 




