


In dankbare herinnering aan

Jàsio Wantola
echtgenoot van

Frieda Janko

Hij werd geboren in Polen op 8 maart 1936 te Nowy

Sosz. Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend

door eenvoud en oprechtheid, stierf hij op 56 jarige

leeftijd te Heerlen op 27 meï 1992.

De uitvaartdienst vond. plaats in de parochiekerk St.

Antonius van Padua te Heerlen, waarna hij begraven

werd op de begraafplaats te Heerlerheide.

Janek is de naam waarmee vrienden hem aanspraken.

In 1964 kwam Janek met vrouw en zoon naar Neder-

land, op bezoek bij zijn moeder die hij sinds de oor-

logsjaren niet meer gezien had. Het jonge gezin koos er

voor in Nederland te blijven wonen en Janek vond al

gaulv werk op de Oranje Nassaumijn l. Na de sluiting
van de mijnen kreeg hij werk bij de Ornatex, totdat zijn

ziekte aan hart en longen dat onmogelijk maakte.

Janek voelde zich te jong om niets meer in deze maat'

schappij te doen. Ook al kon hij lichamelijk geen zwaaÍ

werk meer doen, hij liet zich niet zomaaÍ aan de kant

zetten. Een nieuwe levenstaak wachtte op hem. Van zijn
jeugd uit kende hij de armoede van zijn vaderland,

zeker bij zieke mensen, bij kinderen en oude mensen.

Vanaf 1978 gaat Janek langs apotheken en langs vele

adressen van een steeds groter wordende vriendenkring

op zoek naar medicijnen, huisraad, kleding, schoenen,

speelgoed voor kinderen. Ook in Polen groeien zijn

kontakten, want zelf brengt hij met zijn busje alles naar

de plaats van bestemming. Hij doet dit met grote cor-

rectheid, eerlijkheid, steeds zorgend dat alles volgens de

regels van de wet gaat, betrouwbaar en goed. Hier in
zijn woonplaats weet hij vele vrienden mee te slepen bij
zijn belangeloze inzet voor de mensen in zijn vader-

land. Zijn werk groeit tot een hele hulpaktie uit en hij
brengt het onder in een stichting. In Polen is zijn onver-

moeibare inzet verleden jaar gewaardeerd met een hoge

Poolse onderscheiding, uitgereikt door het Ministerie

van Volksgezondheid. Janek heeft zichzelf nooit
gespaard. Ziin zwakke gezondheid was voor hem geen

excuus; hij bleef zich voor meer dan 10090 inzetten voor

zijn medemensen. Tot op zijn laatste dag was hij druk

in de weer. Hij is a.h.w. in het harnas gestorven. Bij zijn

sterven laat hij een geweldig voorbeeld na van belange-

loze liefde. Moge God hem lonen voor al wat hij voor

velen gedaan heeft. Moge hij nu horen van Jezus, orrze

Verlosser: 'Komt, gezegende van mijn Vader en ontvang

het Rijk dat voor jou gereed is vanaf de grondvesting

van de wereld; want Ik was ziek en jij hebt Mij liefdevol

bezocht.'

Heel hartetijk danken wij u voor u\ry meeleven bij dit
plotseling sterven van onze goede echtgenoot, vader.

Wij nodigen u uit voor de gezongen zeswekendienst op

zaterdag 18 juli a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk

van St. Antonius van Padua, Vrank-Heerlen.

Fam. Wantola
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