
In onze familie- en vriendenkring bewaren wij 
in liefde de gedachtenis aan 

Robert Wensink 

ijverig scholier, fair in de sport, diep christen. 

Robert, jij was geen robbedoes, niet onvoor
zichtig in het verkeer, on dan toch dit? Kun 
je begrijpen dat ons gevoel er geen raad mee 
weet? Toen je op 14 september 1949 ah oudste 
geboren werd , waren we erg blij. Tot op je 
laatste dag mochten wij ons terecht verheugen 
in hoge en mooie verwachtingen. Je was een 
stil type , begiftigd met de zachtheid van je 
moeder en de doortastendheid en doorntting,
kracht van je vader. Je viel niet op, maar 
iedereen was je vriend om je tacht en eerlijk 
karakter. Je had geen lef, maar je deed in 
stilte je plicht; je wist je te schikken naar 
gezag, al had je je eigen wil en meningen. 
Jawel, je had je kinder- en puberfouten , maar 
je was gezellig en liefde vol; je zus en je broer
tjos hingen aan je, hun grote broer. Je gaf 
geen grote torgen voor de toekomst, want je 
had een goed verstand en in volle ernst gaf 
je je aan je studie en met volle teugen ge
noot je je ontspanning in de sport. Het tag 
er naar uit, dat je tot een goed christenmens 
zou uitgroeien. 

Robert , toen opeens op 17 september 1965 je 
levenseinde kwam, kun je begrijpen, dat ons 
leven geknakt was? Alle verwachtingen weg! 
Hoe moed te vinden tonder jou verder te le
ven? We weten wel de dood is 11 om eeuwig 
bij de Heer te zijn", maar waarom n6 al, ter
wijl je op de drempel van do volwassenheid 
stond? In ons leeft wel de volle overtuiging, 
dat er kracht tal komen, todat het leven weer 
leefbaar wordt. maar nU is de slag zo zwaar. 

Robert, kort en onopvallend was je leven, maar 
diep van inhoud en waardevol voor de wereld 

om je heen. Voor je ouders, familie, sport
vrienden en mede-scholieren is jouw levens
patroon een voorbeeld van blijvende betekenis. 
Wel hebben we je lichaam op 21 september 
1965 te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te 
Hengelo [0), maar jijzelf blijft bij ons voort
leven. Bedroefd zijn we om ja heengaan, maar 
a chter onte droefheid leeft een innige vreugde 
en dankbaarheid, omdat wij je liefde en goed
heid mochten proeven, en jouw voorbeeld zal 
voor ons steun zijn. 

Robert, tussen onte tranen door, proficiat, 
want jouw naar goedheid en vreugde hunke
rende Mtuur heeft de volle vervulling van tijn 
verlangens reeds gevonden in de schaduwloze 
vreugde van Gods Heerlijkheid. 
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