
t Met liefde en dankbaarheid gedenken wij 

Wilma 
Wensing - Stamsnijder 

Wilma werd geboren op 7 mei 1949 te Zenderen als eerste 
dochter van het gezin Stamsnijder. In Bornerbroek. op de 
boerderij, groeide zij op samen met haar broer en zussen. 
Wilma verliet als 16-jarige het ouderlijk huis om de opleiding 
tot B-verpleegkundige te gaan doen in Coudewater. Tijdens 'n 
weekend bij haar tante in Winterswijk heeft ze haar man 
Frans ontmoet. In Winterswijk bleven ze wonen en kregen ze 
2 dochters. Kim en Hayke. Na 'n huwelijk van 14 jaar is haar 
man. na een kortstondige ziekte, overleden. Wilma wist in 
deze moeilijke tijd het leven met Kim en Hayke toch weer zin 
te geven. Ze ging o.a. parttime werken in een verpleegtehuis. 
Na een paar jaar leerde zij Fons kennen waarmee ze samen 
met Kim en Hayke een nieuwe start maakte in Almelo. Met 
z'n vieren hebben ze heerlijke jaren gehad. 
Zes jaar geleden is bij Wilma een ongeneeslijke ziekte gecon
stateerd. Voor haar geen reden om hier lang bij stil te blijven 
staan, in tegendeel. Ze voelde juist nu de drang om volop te 
genieten van het leven. Hierin werd ze gesteund door de lief
de en warmte van mensen om haar heen. Jammer genoeg 
werden de laatste 3 jaren gekenmerkt door moeilijke perio
des. Wilma werd regelmatig in het ziekenhuis opgenomen en 
moest steeds harder vechten om toch nog van het leven te 
genieten. wat haar wonderwel lukte. De laatste weken raak
te haar reserve op en is Wilma op I november overleden. 
Ondanks dat Wilma er niet meer is heeft ze veel waardevol
le herinneringen nagelaten. 

Denk je oon Wilma, denk je aan humor. 
iedereen zal zich wel een treffend woord of rake 
opmerking herinneren. Ook in surprises en sinterklaas
gedichten of met het sturen van kaartjes wist ze altijd 
wel 'n lachspier te raken. Zo zijn tevens haar zelfge-

maakte tekeningen waar ze vooral de laatste jaren mee 
bezig is geweest voor velen een dierbare herinnering. 

Denk je aan Wilma, denk je aan krocht 
Haar leven was niet altijd makkelijk. Uit de moeilijke tij
den wist ze altijd de kracht te vinden om op een posi
tieve manier verder te kunnen. Zonder er weet van te 
hebben haalden veel mensen daarvoor zichzelf kracht 
uit. 

Denk je aan Wilma, denk je aan tuin. 
De bomen 
komen uit de grond 
en uit hun stam 
de twijgen 
en ied"reen vindt het 
heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
we zien ze vallen 
naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde 
ons geleerd 
dat al wat sterft 
zal bloeien. 

Toon Hermans 

Door de vele blijken van medeleven door bezoekjes. tele
foontjes en post in deze moeilijke tijd bedanken wij u 
oprecht. Het neemt ons verdriet niet weg maar wij kunnen 
het delen. 

Almelo. 6 november 1997 
Mendelssohnstraat 7 

Fons 
Kim en Edwin 
Hayke 




