
Ter herinnering aan onze lieve 

Ron Maarten Wielens 

zoon van 
Harrie Wielens en 
Rikie Wielens-Meijerink. 
oudere broer van Tim en Joost. 

Ron is geborer: op 27 december 1979 te Beckum en 
overleden op 1 mei 2000. Na de gezongen uitvaart
viering in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum 
hebben wij hem op zaterdag 6 mei te ruste gelegd op 
het parochiekerkhof aldaar. 

Ron groeide op tussen ons, zijn pa en ma, samen met 
zijn broers Tim en Joost. Hij was overgelukkig dat zijn 
elftal dit weekend een belangrijke voetbalwedstrijd had 
gewonnen. 
Mede daardoor heeft hij dan ook met volle teugen 
genoten van het feest in Hengevelde. Op de terug
weg naar huis is er door een tragisch verkeersonge
val een abrupt einde gekomen aan zijn veelbelovende 
jonge leven. 

Onze Ron waarvoor we tot aan zijn tweede levenjaar, 
in verband met zijn lichamelijke gezondheid, gevoch
ten hebben om hem bij ons te houden, die was uitge
groeid tot een fijne sportieve knul in hart en nieren; 
die zijn hart verpand had aan het voetbal, speelde in 
T.V.O. 2 en uitzicht had opgenomen te worden in het 
eerste elftal; de F2-junioren werden door hem getraind, 
hij hield van darten, skeeleren en was verzot op 
schaatsen. Hij had zich al opgegeven als lid van de 
Vereniging Elfstedentocht om hopelijk deze zware 
tocht nog eens tot een goed einde te kunnen bren
gen. 

Die heel graag auto reed en als het maar even kon 
daar onmiddelijk voor te vinden was. Bovendien be
schikte hij over organisatietalent, was bestuurslid van 
't Neutje en zette zich vol ijver in bij de opbouw van de 
jaarlijkse Zomerfeesten. 
Onze Ron, die zijn opleiding tot bouwkundig tekenaar 
steeds interessanter begon te vinden en zich thuis 
voelde in zijn stage bij de firma Haafkes. Die met grote 
interesse de tekeningen van ons nieuwe huis steeds 
weer vol enthousiasme bekeek en zich intens ver
heugde hoe mooi het allemaal zou worden. Ron, die 
zo jong als hij was, zijn verantwoordelijkheid oppakte 
door zijn eigen zakgeld te willen verdienen met een 
krantenwijk, folders rondbrengen of werken in de bouw. 
Ron deelde ook met ons, zijn pa en ma, het verdriet 
van de laatste jaren in onze families en zijn laatste 
woorden getuigden van zijn liefde en grote dankbaar
heid om de zorg die wij voor hem hadden. "Ma be
dankt dat je mij op tijd geroepen hebt'', uitgesproken 
voor zijn belangrijke voetbalwedstrijd in dit weekend. 
Verbijsterd en verslagen zijn we dat we Ron, onze 
oudste, nu niet meer bij ons hebben. Dit verlies is zo 
moeilijk te accepteren en hoe we ons leven verder 
moeten leven is voor ons nog niet te zien. 

Ron we vragen je: blijf bij ons zoals je was en help 
ons hier doorheen. Wij blijven van je houden. 

leder van U, die ons in deze dagen tot steun is ge
weest en op hartverwarmende wijze met ons heeft 
meegeleefd, danken wij heel hartelijk. 

Rikie en Harrie 
Tim en Joost 




