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Met veel liefde en dankbaarheid 

denken wij terug aan 

Alfons Sanderink 

Alfons groeide als 7.esde in een 
rij van acht op in een warm 

gezin. Samen met vijf broers en twee zussen. Hij was 
een actieve vent in zijn jonge schooljaren en altijd in 
voor avontuur en geintjes. H iJ hield van zijn 
konijnen. Hoe meer hoe liever en dan •erkopen zodat 
h1J weer een centje bad verdiend. Alfons bracht 
dagelijks de kranten rond en hielp graag mee met 
kleine dingen op de boerderij. En dan het liefst op de 
tractor rijden . Iets wat hij erg goed kon. Alles wat 
draaide en bewoog, dat had Lijn interesse. Jammer 
genoeg werd hij op 12-jarige leeftijd getroffen door 
een ongeluk, wat een drastische wending in zijn 
vrolijke leven bracht. Na langdurig verblijf in het 
ziekenhuis, revalidatie in Haren en het Roessingb 
kreeg Alfons 7ijn plek in het Wiedenbroek te 
Haaksbergen. Ook daar beeft hij zijn tegenslagen 
gehad en moeten ervaren dat zijn leven niet dat kon 
brengen, zoals hijtelf en zijn omgeving graag zou 
willen. Toch hield hij zijn gevoel voor humor en een 
positieve kijk op het leven altijd vast. Hij genoot 
ervan om in de weekenden naar "huis"in Agelo te 
gaan. Te midden 'an zijn broers en zussen en de 
nimmer aflatende zorg van Pa en Ma. Jaarlijks 
genoot Alfons van een vakantie met de Wielewaal. 

Daar was hij dan meestal de gangmaker. Ook is hij 
2 keer naar Lourdes geweest wat hij als .i:eer bij7.onder 
heeft ervaren. Hij heeft 29 jaren in het Wiedenbroek 
gewoond. Hier vond hij zijn tweede thuis. Alfons 
genoot van mensen om zich heen en als het weer, het 
maar even toeliet overal ritjes maken in zijn rolstoel. Je 
kv.am van goede hu1te om hem dan tegen te houden. 
Maandag 28 december ging bet helaas fout en maakte 
hij .tijn laatste rolstoelritje op een zonnige dag. 
We hadden de hoop dat hij zou herstellen van het 
opgelopen letsel. Helaas is dit niet gelukt en is Alfons 
te midden van .i:ijn familie op oudejaarsdag o,·erleden. 
Met \Cel verdriet hebben we afscheid moeten nemen 
van een Alfons die ons vele positieve levenservaringen 
heef\ meegegeven. Alfons kon buitengewoon genieten 
van de kleine dingen in het leven. Genieten van muziek 
op .i:ijn radio, de natuur en zijn omgeving. Daar kon hij 
altijd te\Teden en dankbaar voor zijn. Fen tevredenheid 
waar menigeen een voorbeeld aan zou kunnen nemen. 

Iedereen die hem met liefdevolle warmte en zorg heeft 
omringd op het Wiedenbroek te llaaksbergen heeft 
beslist bijgedragen aan het leven van Alfons, waar hij 
op 1ijn manier echt van genoot. Bedankt \OOT het 
"thuis'" dat jullie hem hebben gegeven. 

De gehele familie Sanderink wil u bijwnder bedanken 
voor het medeleven welke wij in deze dagen hebben 
mogen ontvangen. 

Agelo, 5 januari 2010 


