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W ie weert den nood en breekt het brood, 
In edel zel f -
Vergeten? 
Wie geeft den raad en leert de daad ? 
Wie iS er wil 
En wete? 
De vader in wiens ernstig oog 
We ons leven mogen schouwen. 
De man, 
Die nooit of nooit bedroog 
Ons kinderlijk vertrouwen. 

Ter dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Johannes Assink 

HU werd 14 november 1910 geboren te Wegdam. 
Op 22 augustus 1944 trouwde hij met 

Anna Wilhelmina Eijsink 

HIJ heeft zijn vrouw heel erg gemist. 

Geen wonder. Want tijdens haar ziekte In maart 
zei hij: .,Ruim dertig jaar zijn wij getrouwd en 
nog nooit hebben wij echt ruzie gehad". Dàt 
tekent een lang, gelukkig huwel ijksleven, dat 
gedragen werd door een eenvoudig , maar diep 
geloof in dit leven, waarin hij hard heeft ge
werkt. waarin hij zich steeds heeft laten leiden 
door een strikte rechtvaardigheid jegens ieder
een en waarin hij - vaak met veel aarzel ingen -
veel heeft opgebouwd; maar ook door een diep 
geloof In het andere, voor ons niet te bevatten 
betere leven. Van h ieruit vroeg hij enkele uren 
vóór zijn dood: .,te vergèt ' t bidd'n toch neet" . 

Kort na zijn verjaardag werd hij op woensdag 
17 november 1976 getroffen door een zeer 
ernstig hartinfarct. waaraan hiJ de morgen daar
aanvolgend in het r. k. ziekenhuis te Hengelo-o 
overleed, in het bijzijn van at zijn kinderen. 

De herinnering aan het geloof en het doorzet
tingsvermogen van onze beide oude~ geve 
ons, kinderen , alle moed en kracht, die nodig 
is om verder te gaan. 
Op maandag 22 november 1976 werd Papa be
graven op het r . k. kerkhof te Wegdam. 


