


Ter troostrijke herinnering aan 

Emille Jacobus Carol Silvester Oonk 
zoon van 

W. J. Th. Oonk en M. Th. C. Oonk-Janssen 

geboren 14 december 1968 te Hengelo Ov 
overleden te Ambt Delden 11 maart 1981 
begraven te Stad Delden 24 maart 1981. 

" Oude mensen moeten sterven, jonge mensen 
kunnen sterven" . Dat wisten wij wel . maar pas 
als j e ervan dichtb ij mee te maken krijgt, besef 
je de pijn waarmee een jeugdig leven wordt weg
gerukt. Dat geldt vooral voor de ouders die 
kunnen spreken van: " hun eigen vlees en bloed". 

Bovendien: Emi l ie was een veelbelovende jongen. 
Hij was begaafd, intell igent en zat vol met plan· 
nen voor de toekomst. Maar • wat belangrijker 
is - Emi l ie had een goed karakter, al tijd behulp
zaam en vriendelijk voor iedereen. Daarom was 
hij steeds omringd door zijn vrienden en klasge· 
noten, die in zijn leven dan ook een belangrij ke 
plaats innamen. Als jongste van een gez in waar
in hij zich geborgen voelde, was hij voor zijn 
ouders, broers en zussen een bron van vreugde, 
een jongen om van te houden. 

Ook de omgeving waarin hij de laatste jaren 
opgroeide was voor hem een waar eldorado, 
waarin hij met zijn vrienden ta lrijke avonturen 
beleefde. Juist deze drang naar avontuur werd 
hem uiteindelijk noodlottig. 

Bij zo'n verl ies schieten menselijke woorden van 
troost tekort, want wij wil len geen afstand doen 
van zoveel l iefde en geluk. 
Onbegrijpe lijke God, U bent leven en geen dood. 
U bent Jicht en geen duisternis. U bent trouw en 
neemt met de ene hand niet terug wat U met 
gu lle hand hebt gegeven. Daarom: verlaat ons 
niet. Kom en maak Emil ie wakker uit zijn slaap, 
want het is tijd om te eten en te spelen in Uw 
huis waar Jicht Is en duizenden kleuren. Bewaar 
hem levend als Uw l icht in ons hart, als trouw 
onder ons. als de ster waar n wij b lijven geloven. 

Lieve Emilie, tot ziensl 


