
Ter herinnering aan 

Jo Zwerink 

Geboren op 28 oktober 1913 te Enschede 

Op vrijdag 24 augustus 2001 overleed 
onze Papa en Opa in het verzorgings 
tehuis 't Ariënshuis te Enschede, waar hij 
sinds 28 december 2000 woonde. Hiervoor 
woonde hij 20 jaar in het aanleunhuisjes
complex 't Achtervoort naar volle tevreden
heid, waar hij vooral de eerste 12 jaar de 
nodige huishoudelijke taken op zich geno
men had, zoals het beheren van de kantine 
en sleutels. Taken die hem op het lijf 
gesneden waren. Hiermee moest hij de 
laatste jaren stoppen door zijn doofheid. 

Een grote hobby van hem bleek vooral na 
zijn pensionering het biljarten . Daarom 
heeft hij vanaf het begin in 't Achtervoort 
een biljartclub opgericht en in het bestuur 
daarvan zitting genomen. Trots was hij 
erop, toen deze jaren later zijn naam mocht 
dragen. 

In zijn werkzame leven was hij van beroep 
loodgieter. Vooral in de crisisjaren was er 

voor hem moeilijk werk te vinden, pas na 
de oorlog en na zijn huwelijk werd dat 
beter. Hij werkte bij een bedrijf in 
Haaksbergen en daarna in Enschede, maar 
werd ook lange tijd uitgezonden naar 
Amsterdam en kwam dan alleen in de 
weekenden thuis. Dit was niet a ltijd 
gemakkelijk voor hem en zijn gezin. 

Nadat mama 5 jaar geleden kwam te over
lijden was voor hem het plezier van het 
leven grotendeels weg. Hij voelde zich 
eenzaam en ging daardoor te weinig eten, 
waardoor hij sterk vermagerde. In het 
najaar van 2000 ging het niet langer en 
werd besloten om papa naar het verzor
gingstehuis 't Ariënstehuis te verhuizen, in 
de hoop dat hij daar meer aanspraak zou 
krijgen en zo ook meer zin in het leven. 
Helaas verslechterde zijn eetlust en daar
door ook zijn gezondheid en hebben we 
deze week afscheid van hem moeten 
nemen. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en 
ter gedachtenis aan onze vader en opa. 
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