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Een liefdevolle 

en dankbare herinnering aan 

Jan Wissink 

Hij werd op 30 september 1941 geboren in Albergen. 

Na het ontvangen van de Ziekenzalving overleed pa veel te 

vroeg en voor ons onbegrijpelijk op zaterdag 7 juni 2003 in 

het UMC St. Radboud in Nijmegen. Hij was voor het laatst 

in ons midden tijdens de gezongen Uitvaart op 12 juni in 

de H. Remigiuskerk te Weerselo, waarna we hem hebben 

begeleid naar zijn rustplaats op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Pa groeide samen met zijn broers op in Albergen. Na zijn 

schoolopleiding ging hij werken bij Installatiebedrijf Perik in 

Almelo, waar hij ruim 40 jaar met veel plezier en plichts

getrouw gewerkt heeft. In 1970 trouwde hij met Truus 

Bekhuis en ze gingen wonen in Weerselo. Blij en dankbaar 

waren ze, toen hun dochter Odette geboren werd. Pa was 

trots op zijn gezin. Nadat hij anderhalf jaar geleden in de 

VUT ging bleef hij nog één dag in de week met heel veel 

plezier, als klusjesman bij De Bleskolk werken. Tevens was hij 

uren bezig met zijn hobby's: tuinieren. wandelen, fietsen, 

muziek luisteren, knutselen en klussen in zijn huis. 

Pa stond altijd klaar voor iedereen die zijn hulp vroeg en 

werkte heel nauwkeurig en precies. Uren stak hij met veel 

liefde in de bouw van het huis voor Odette en Laurens. Elke 

zondagmiddag ging hij, als zeer fanatiek supporter, samen 

met Truus en hun voetbalvrienden naar zijn favoriete voet

balclub UD. Daar genoot hij van, maar nog meer genoot Pa 

van zijn kleindochter Lynn. Beretrots was hij op zijn kleine 

meid. Zijn laatste knutselwerk was dan ook een prachtig 

treintje voor haar. Pa was een vrolijk en humoristisch man en 

altijd in voor een grap. 

Een aantal maanden geleden voelde hij zich moe. Vol goede 

moed ging hij een operatie tegemoet. Pa vertrouwde op een 

goede afloop, en hoopte snel en gezond weer naar huis te 

gaan. Niemand, ook hij zelf niet, kon vermoeden dat hij door 

een complicatie zo ziek werd. Na een verblijf van drie weken 

in Nijmegen hebben we toch nog onverwacht en veel te vroeg 

afscheid moeten nemen van Pa. 

Lieve Pa, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt 

betekend. Wij willen iedereen bedanken die Pa en ons de 

afgelopen moeilijke periode tot steun zijn geweest. 

Het is zo stil thuis zonder jou - Truus 

Nooit meer samen lachen nooit meer .. .. - Odette en Laurens 

Slaap lekker lieve Opa - kusje Lynn 




