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Wil altijd blijven denken aan 

IDA ASBREUK 
RIT A LANSINK 
MARION WENNINK 

Vol leven en vol geluk hebben ze ruim 12 jaar 
b ij hun ouders, broers en zusters moQen zijn, 
totda t op 21 september 1971 p lotseling een 
einde kwam aan hun jonge levens. 

We hebben lda, Rlta en Marion op 25 septem· 
ber te rusten geleQd op het r. k. kerkhof te 
Deurningen. 

Vrolijk en opgeruimd gingen ze op weg naar 
school in Hengelo. Door een noodlottige klap 
kwam er plotselin9 een eind aan het leven van 
lda, Rita en Marion. Menselijk gesproken Is dit 
niet te aanvaarden zeker niet van kinderen die 
net met hun leven be9innen. 
Op de Jeu9ddriedaagse, een paar maand gele
den, hebben ze samen met hun klasgenoten 
gewerkt aan de stad van de toekomst. Allerlei 
ve rwachtingen die ze van d e toekomst hadden, 
werden daarin verwerkt. Ook lda, Rita en 
Marion hebben aan deze stad 9ewerkt. Nie
mand kan zich daarom nu voorstellen dat ze al 
z:o snel in een 'tad zouden moeten gaan wonen, 
waar deze kinderen nog <;~een enkele voorste l· 
lin9 van hadden. Toch heeft de Schepper hen 
op9eroepen om in deze stad te <;~aan wonen. 
De grens van dood en leven kan midden In ons 
leven li99en. We kunnen echter alleen over die 
grens heengaan door ons geloof in Christus, 
die alles volbracht wat menselijk is, ons leven, 
onze dood, om ook ons te brengen naar de 
nieuwe schepping; naar die nieuwe stad waar 
9een 9eween, 9een smart meer zal zijn . 
lda, Rita en Marion, jullie hebben nu plaats 
9enomen in die nieuwe stad, mo9en jullie dan 
ook levend In ons midden blijven bij jullie 
ouders, broers en zusters , vriendinnen , lclasga ... 
noten en familie. Mo9e dat9ene waarin jullie 
in jo korte leven 9root zijn geweest tot ons 
blijven spreken, juist nu jullie van ons zijn 
heengegaan. 

Heer God, wat wij vooral willen is 'n band 
houden met lda, Rita en Marlon. Moge hun 
heen9aan de saamhorigheid van ons allen ver· 
diepen, vooral van hen die zo nauw betrokken 
waren met deze kinderen. 
Blijf bij ons Heer God en houd ons overeind. 
Maak het waar dat Gij een God van levenden 
zijt. 


