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HIJ werd geboren op 27 augustus 1960 
te Enschede. Hij overleed, na 'n lang
durige ziekte, voorzien van de sacra
menten der zieken, op 17 januari 1986. 
De uitvaartdienst was op 22 januari in 

de St.Jacobuskerk te Enschede. 
Daarop volgde de crematieplechtig-

heid te Usselo. 

Eric had een fijne jeugd bij zijn ouders 
aan de Kuipersdijk. Hij ging op school 
in het Larinksticht en was misdienaar 
In de SI.Jacobus. Ná de lagere school 
volgde hij 't Calskollege Enschede en 
de MTS te Hengelo. Tijdens en na de 
militaire diensttijd bekwaamde hij zich 
in het computervak. "Ik moet blijven 
studeren want de ontwikkelingen in de 
computerwereld gaan maar door", 
liet hij weten. 

Hij had veel vrienden. Hij kon er niet 
tegen als er ongunstig over anderen 
gesproken werd. Dan zweeg hij of zei: 
"Kijk eens goed naar jezelf" . 

Hij hield van eenvoud en stond vol 
verwachting en dienstbaarheid in het 
leven: klaar om te helpen, vol humor 
en genietend van zijn hobby, de va
kanties en weekenden op de camping. 
Totdat twee jaar geleden zijn ziekte, 
die ongeneeslijk bleek zich aandiende. 
Deze heeft hij dapper gedragen, mede 
dankzij de liefdevolle zorgen van zijn 
ouders en de dagelijkse bezoeken van 
zijn vrienden. Naar zijn eigen wens is 
hij thuis, aan de Tubantiasingel, 
gestorven. 
Eric geloofde sterk in een God, Die 
alles in dit leven leidt. 
We mogen ervan overtuigd zijn, dat 
deze God hem het volle leven heeft 
binnengevoerd, waar geen dood meer 
is, geen ziekte, verdriet of pijn, want 
al het oude is voorbij/ (Apoc. 21,4) 

LIEVE OUDERS, jullie gaven me wat 
jullie konden: ,n fijn thuis. Dank-je-wel 
daarvoor. Nu ben Ik kind aan huis bij 
God Zelf. 

Voor Uw blijken van medeleven zeggen 
wij U dank. 

Martin Oonk 
Riky Oonk-Spoolder 


