


Een kleine herinnering aan: 

PETRA BUSSINK 

sinds 1992 vriendin van 

Rob Klein Thente 

Zij werd op 20 juni 1972 te Eibergen geboren als oudste dochter 
vanGerrit en Dinie Bussink- Dekkers. Zij kreeg de namenGera 
Johanna (Petra). Belinda en Jeroen werden haar zus en broer. 
Tengevolge van een noodlottig verkeersongeval overleed zij op 
maandag 27 oktober 1997 in het ziekenhuis Medisch Spectrum 
Twente te Enschede. In een dienst van Woord en Gebed namen 
wij afscheid van haar in de Calixtuskerk te Groenlo. Daarna 
hebben wij haar ter ruste gelegd op de begraafplaats te Bcltrum. 

Terwijl de zon en hetlicht 
van haar eerste vakantiedag haar toelachten 
was daar plotseling het duister van haar wrede dood, 
onze allerliefste, zomaar uit ons leven, uit ons midden weggerukt. 
Woorden kunnen nauwelijks zeggen wat gebeurde, 
stil zijn wij in ons verdriet. 
Wtj herinneren ons haar leven: een fijne dochter en zus, 
een vriendin om Je leven voor altijd mee te delen. 
Aanvankelijk misschien nog wat onzeker, 
op 10ek naar de zin en inhoud van haar leven, 
groeide zij naar zelfstandigheid. 
Kinderen betekenden veel voor haar, 
ma.tr 1ij 10u er met hoven, maar tussen willen staan. 
Spontaan was zij en ondernemend. stond klaar voor iedereen, 
ontwapenend was haar lach, attent haar lieve zorg. 

Wij herinneren ons haar leven: 
toen de PABO niet lukte, vond zij werk bij de PTT, 
zij volgde cursussen en pakte van alles op. 
Met Rob bouwde zij aan de toekomst: 
leven m de gemeenschap van Beltrum, 
met ziJn voetbal, voiJ...sfeest en carnaval, de buurt, 
het huis dat zijn voltooiing naderde 
en waar zij helemaal naar toeleefde 
om er voorgoed met Rob te wonen. 
Geen woorden zijn te vinden 
om te begrijpen wat gebeurde: waarom? 

Gij, Eeuwige, nu alles duister is, 
ontsteek licht en leven voor Petra en voor ons, 
opdat wij samen mogen leven in dit licht. 

Onze hartelijke dank voor uw belangstelling en meeleven. 
Het heeft ons goed gedaan en zal ons ook in de moeilijke tijd 
die komt, tot troost en sterkte zijn. 

Rob 
Familie Bussink - Dekkers 
Familie Klein Tuente - Tuinte 


