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Dankbare herinnering aan 

Vincent Niesink 

Vincent werd geboren te Keijenborg op 
12 april 1952. Toen hij nog maar 10 jaar 
was kwam zijn moeder te overlijden. 
Al jong moest hij zijn vader helpen op de 
boerderij, zijn interesse ging echter al 
vroeg uit naar de bouwkunde. 
Met veel ijver en doorzettingsvermogen 
wist hij door studie m de avonduren zich 
te bekwamen op bouwkundig gebied en 
kwam op 1 juni 1989 in dienst bij Aan
nemersbedrijf Verkerk in Zevenaar. op de 
afdeling projectontwikkeling. 

In 1975 begon hiJ met zijn "levenswerk", het 
bouwen van zijn eigen huis. Met gerecht
vaardige trots mocht hij drt in 1977 voltooid 
zien. In juni van dat 1aar trouwde hij met José 
Baakman. De toekomst zag er veelbelovend 
uit. Drie kinderen, Thijs, Huub en Els werden 
hen gegeven, waarvoor hij de zorgzame 
vader was. Hij stimuleerde hen bij hun 
studie, bij het beoefenen van hun sport. 
Zo was het goed en fijn met hem te mogen 
leven; eerlijk en trouw als hij was, serieus. 
maar ook vol humor. 

Werklustig en actief wist hij zijn tiJd steeds 
goed te besteden. was zodoende altijd wel 
ergens mee bezig. Daarnaast wist hij echter 
ook te genieten van een motorritJe door de 
vrije natuur of met de caravan op vakantie, 
van een partijtje voetbal, tennis of volley
bal Het is haast onvoorstelbaar dat hij zo 
midden in het leven staand. ptoseling werd 
getroffen door een hersenbloeding. 
Een week lang was hij opgenomen in het 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht waar hij 
wachtte op een operatie. Schijnbaar was 
hij weer iets aan de betere hand. hij was in 
gedachten al weer bezig met thuis, infor
meerde naar z11n werk. En zoals hij altijd 
behulpzaam was voor een ander, heeft hij 
dit op het laatst van zijn leven wel op een 
uiterst consequente manier doorgevoerd 
door zich beschikbaar te stellen als orgaan
donor, in de hoop dat een medemens daar 
misschien baat b11 zou hebben. Z11n geest 
zal echter in ons blijven voortleven, 1n zijn 
kinderen die hij als een kostbare erfenis 
achterlaat. 
Zo is hij van ons heengegaan op zondag 
27 februari 2000 na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken. Na de Eucharistie
viering op 2 maart d.a.v. in de kerk van 
St. Jan de Doper te Keijenborg vond zijn 
crematie plaats in crematorium Slangen
burg. 


