
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES ALFONSUS WORSSELING 

weduwnaar van 

GERTRUIDA THEODORA WELLES 

Geboren te Puiflijk 14 juli 1899 en overleden te 
Winssen, na tijdig het H. Sacrament voor de 
zieken te hebben ontvangen, op 16 mei 1985. 
Op de Algemene begraafplaats onder Druten 
werd zijn lichaam bijgezet bij dat van zijn echt
genote op 20 mei d.a.v. 

t 
Jan Worssellng! Goed-rooms, ongetwijfeld! 
Wedden, dat hij toch niets van het vijf dagen 
durende bezoek van Paus Johannes-Paulus Il 
gezien heeft? - Nee, Jan had het meer dan 
genoeg aan zichzelf: 't ging hard achteruit met 
hem. Eén grote troost: Jan wist zich in goede 
handen. Thuis bij de kinderen en kleinkinderen 
op de Plak in Winssen. Aan niets heeft het hem 
ontbroken. 
Winssen heeft ongetwijfeld in heel het leven 
van Jan een goede klank gehad: een zus woon
de er en .... over Winssen liep voor Jan - en 
zijn vrouw vooral - de verbinding Puiflijk-Weurt. 
Jan z'n beste jaren liggen ongetwijfeld aan de 
rand van Puiflijk, tegen Horssen aan. Wie vanuit 
Druten richting Maas en Waal-weg gaat - of 
omgekeerd - ziet daar de " Smitshof". Welis
waar een keer In vlammen opgegaan, maar door 
toedoen van Jan weer uit zijn as herrezen. Echt 
gelukkig is hij er geweest om zijn huwelijk en 
gezin. Lange dai:ien maakte hij . Boerenwerk van 
toen liep wel niet zo hard als nu; en de aanpak 
was niet zo groots. Maar zeven dagen per week 
in afhankelijkheid van weer en wind, in vrucht-

bare en dorre perioden, moest - bij wijze van 
spreken - de hand aan de ploeg gehouden 
worden. Het wel en wee van de boeren. dagen 
dat je je geluk niet kunt overzien, als alles 
groeit en bloeit en dagen van tegenvallers en 
stroppen. De noodzaak van samenwerking be
greep Jan. Boerenbond en boerenleenbank had
den zijn volle belançisteillng. Geen geringe vol
doening moest het voor hem zijn geweest, dat 
hij bij al zijn kinderen (allemaal meisjes) be
langstelling voor het boerenwerk constateerde. 
Op hoge ouderdom kreeg hij nog te maken met 
ziekenhuis en verpleeghuis. Maar de drie laat
ste jaren van zijn leven zou hij in alle rust kun
nen genieten van een onbezorgde oude dai:i. In 
Winssen. Op een boerenhofstee op de Plak. 
Ontspanning en bezigheid had hij daar. En in 
de onmiddellijke omgeving leeftijdgenoten en 
jongeren. met wie hij kon praten of kaarten. 
Hij was er thuis. 
Op Hemelvaartsdag kwam het einde. Vóór dag 
en dauw! In de nog donkere parochiekerk waak
te op dat uur een brandende kaars bij het grote 
kruis. Als een çiebed! Van ons allen ... . . . 
Heer. wij, zijn kinderen, danken U om de grote 
levenswaarden, waarin papa en moeke ons lief
devol zijn voorgegaan. 

Om uw meeleven met papa en met ons; om uw 
aanwezigheid bij uitvaart en begrafenis, of op 
de vooravond daarvan, zijn wij U zéér dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 




