
In dankbaarheid blijven we gedenken 

JOHAN WISSINK 

sinds 9 april 1956 getrouwd met 
ANNY VAN OER ZANDE 

Hij werd In Oldenzaal geboren op 14 ok
tober 1923. Bewust ontving hij het sacra
ment van de ziekenzalving en overleed 
kort daarna In het ziekenhuis aan het 
Ariênspleln te Enschede op 6 Juni 1989. 
Na de Uitvaartmis In de Marlakerk te 
Oldenzaal hebben we hem vergezeld naar 
het crematorium te Usselo op 9 Juni. 

Johan heett zich altijd bijzonder thulsge
voeld In Oldenzaal. Ruim 33 Jaar was hij 
de zorgzame man van Anny, met wie hij 
zich van harte inzette voor zijn gezin, 
voor zijn 3 kinderen; als vader hield hij 
zich wat op de achtergrond, maar bleek 
steeds goed op de hoogte van alles en 
zeer nauw betrokken. 
Hij genoot van de bijzondere aantrekkings
kracht over en weer van zijn kleinkinderen. 
Zijn talenten stelde hij In dienst van zijn 
medemensen. Zo liet hij anderen meege
nieten van zijn mooie stem, vroeger In het 
mannenkoor, later bij vele gelegenheden. 
Secuur verrichtte hij zijn werk meer dan 
45 jaar In het zelfde bedrijf, maar die 
precisie kwam tevens naar voren bij zijn 

vele aktlvltelten voor zijn voetbalvereniging 
Qulck '20; die was zijn lust en zijn leven, 
daarover raakte hij niet uitgesproken, als 
trouw lid al meer dan 50 jaar en als harde 
werker voor zijn clubleden. 
Hij werd getroffen door een ernstige 
kwaal, die al gauw zijn spreekvermogen 
aantastte; In zichzelf probeerde hij die 
moeilijke periode te verwerken; emoties 
hield hij voor zich, zoals hij zich ook 
moeilijk kon uiten betreffende zijn geloofs
beleving. Maar daarin werd hij zichtbaar 
gesterkt door het sacrament van de zie
ken om aan God zijn leven terug te geven, 
kort nadat zich weer nieuw leven had aan
gediend In een kleinzoon: Chris. 

Met hem mogen we bidden: 
"Goed Is de Heer voor wie hoopt, 
voor Iedereen die Hem zoekt. 
Goed Is het In stilte op redding van 
de Heer te wachten". 

(Klaagliederen Jeremia 3, 26) 

Uw medeleven tijdens zijn ziekteperiode 
en na zijn overlijden was voor ons een 
grote steun, waarvoor we u van harte 
danken. 
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