


Herinner mij, maar niet in sombere dagen 
als wolkenltu:hten licht verjagen. 
Herinner mij in stralende w11 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Louis Wossink 

Hendrik werd geboren te Zelhem op tweede 
kerstdag 1923. Hij was de oudste zoon in het 
later tien kinderen tellende ouderlijk gezin. In 
de dertiger jaren verhuisden ze naar de 
Zelhemseweg in de gemeente Hengelo Gld. 
Samen met zijn broer heeft hij altijd op de 
boerderij gewerkt. Hij had veel liefhebberij 
voor land en vee en ging graag naar bos en hei 
om er te genieten van de natuur. Met paarden 
omgaan was ook zijn lust en leven. Een hobby 
van hem was ook de jacht waarvoor hij er vaak 
alleen op uit trok. 
Hij was een rustig iemand die 7ich niet ge
makkelijk uitte maar graag op zichzelf was. 
Niettemin stond hij altijd klaar als er een 
beroep op zijn hulp werd gedaan in familie of 
buurtschap. Zo voelde bij zich erg tevreden op 
de plek waarin hij het voorrecht had zijn leven 
lang door te mogen brengen. 

Het geloof dat hij als kind van huis uit had 
meegekregen was hem dierbaar, maar toen in 
latere jaren in de kerk wat vernieuwingen 
werden doorgevoerd had hij er moeite mee 
zich hierin te kunnen vinden. 
Zijn gezondheid ging de laatste jaren achteruit. 
Hij wist zich echter omringd door de nooit 
aflatende zorg van zijn broer, zuster en nichtje 
zodat hij zich steeds in hun nabijheid geborgen 
wist. Zo is hij toch nog vrij plotseling van 
ons heengegaan op 15 juli 2005, op de plek 
waaraan hij zo gehecht was. 

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens 
de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de 
Doper waarna zijn lichaam ter ruste is gelegd 
op het Parochiekerkhof te Keijenborg. 

Wij die achterblijven mogen ons getroost 
weten door de woorden uit de schrift: ,,Komt 
tot mij allen die vermoeid en belast zijn want 
Ik zal u rust en verlichting schenken." 

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
dierbare broer, zwager en oom zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

De familie 




