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Ter herinnering aan 

Willem Anton Eijsink 
Hij werd geboren op 27 december 1914 in 
Markvelde. Op 6 juni 1944 begon zijn huwe
lijksleven met Gezina Johanna Bebseler. 
In de avond van 17 december 1981 ontving 
hij de H. Ziekenzalving, waarna hij in volle
dige overgave aan God overleed in een zie
kenhuis te Enschede. 
Op 22 december werd zijn lichaam begraven 
op het r.k. kerkhof van de parochie te Hen
gevelde. 

Nog steeds is het moeilijk te begrijpen en 
aanvaarden, dat hij - nog volop in zijn werk 
en leven zijnde - door een slopende ziekte 
werd getroffen. Graag hadden wij hem nog 
een aantal jaren gegund van rust en on:
spanning in en rond zijn gezin en huis. 
In zijn leven als boer en zeker als bestuur
der gaf hij zich steeds met volle inzet. Juist 
nu de tijd begon te komen, dat hij wat meer 
tijd voor zichzelf zou kunnen hebben, moe
ten wij hem missen. Zeker de manier waarop 
hij het laatste half jaar geleden heeft, kwam 
hard aan bij zijn directe omgeving. Ook zelf 
heeft hij zich tegen zijn harde lot verzet tot 
aan de laatste uren van zijn leven. Indruk
wekkend was tenslotte zijn afscheid . 

Blijft over een groot gevoel van dankbaar
heid voor alles wat hij voor ons was. Een 
fijne herinnering aan een man, die een rijk 
leven achter de rug heeft: persoonlijk, ker
kelijk en maatschappelijk. Hij was recht door 
zee, evenwichtig, eerlijk en kon vlot beslis
sen. Hij hield van bepaalde verworvenheden, 
maar stond ook open voor nieuwe ideeën en 
plannen. Eenvoudige zaken werden daarbij 
door hem als vanzelfsprekend gedaan. Hij 
kon goed relativeren, met een groot gevoel 
voor humor. 
Voor ons was hij erg zorgzaam. Hij laat 
een leegte achter. Door zijn voorbee ld in le
ven en sterven hopen wij (moeder eri de kin
deren) de kracht en moed te vinden om al
leen verder te gaan. 


