
Laten wij bidden voor 

HERMANNUS WENSING 
Hij werd I februari 1886 te Deurningen geboren. 
Toen kort na zijn geboorte zijn moeder kwam te 
overlijden, werd hij liefdevol opgenomen bij de 
familie Hollink te Gammelke. Als Hollink Herman 
heeft hij daar zijn hele leven gowoond. Uitgeput 
door een slopende ziekte, enkele keren gezalfd 
met de olie der zieken, is hij 17 juli 1967 in het 
r.k. ziekenhuis te Oldenzaal overleden. De uit
vaart had plaats in de parochiekerk van de H. 
Plechelmus te Oeurningon 20 juli d.a.v .• waarna 
we 1ijn lichaam in afwachting Vàn de opstanding 

ten leven, te ruste hebben gelegd op het 
parochie-kerkhof aldaar. 

Een goed mens is van ons heengegaan. HermDn 
zocht het niet in grote, opvallende dingen. Hij 
was do eenvoud zelve. Hij was gelukkig met zijn 
leven. Opvallend was zijn goedheid en zorg voor 
anderen. Hij zocht niet zichzelf, maar was c.· 
steeds op uit, om het anderen naar de zin te 
ma ken. Vol zorg was hij ook voor de goede geng 
van zaken op de boerderij . Altijd was hij in de 
weer. Hij hield veel vdn kinderen, kon alles van 
ze hebben. Hij zorgde er voor, dat hun speelgoed 
weer bij elkaar gezocht werd. En als ze natge
regend thuis kwamen van school, hing hij hun 
kleren weer te drogen. 
Op het einde van zijn leven werden zijn krachten 
door ziekte uitgeput. Hij was tevreden met zijn 
lot. Want hij was een vrome man, die dicht bij 
de Heer leefde. Tot op het laatst was hij bang 
anderen te veel tot last te zijn. 
Mijn goede nicht on beste familie Arkink, ik 
dank jullie voor je goedheid voor mij. Ik voelde 
me bij jullie helemaal thuis omdat jullie me vol 
ledig in jullie midden opnamen. 
Heer, wij bidden U, schenk uw dienaar de eeu
wige rust, welke hij zozeer verdiend heeft, om
dat hij leefde , zoals U het ons hebt voorgedaan: 
in dienst van anderen. Amen. 




