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Ter nagedachtenis aan 

Hennie Wensing 

weduwnaar van 
Marie Wensing - Leusink 

Hij werd geboren op B mei 1921 te Lonneker en op 27 juni 
2001 is hij plotseling overleden. We hebben hem op 3 juli 
2001 begraven op het kerkhof aldaar. 

Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig. 

Dit was op hem van toepassing. Na een leven van hard wer
ken, eerst in de textiel en later in het buitengebied van de 
gemeente Enschede. 
Verder vond hij veel troost in zijn hobby, het houden van en
kele kalveren. Ook de hele natuur hield hem bezig, zo ging 
hij graag op jacht. En aan ieder die het horen wou, kon hij 
trots vertellen dat er bij zijn huis reeën liepen met jongen. 
Hij heeft ruim 50 jaar gewoond aan de Oldenzaalsestraat waar 
hij met zijn vrouw Marie volop genoot van het bezoek van 
vrienden die daar graag kwamen. 
Veel steun vond hij met zijn vrouw in een standvastig geloof, 
waar zij inhoud aangaven. Stoer en vasthoudend, waren zij 
iedere week op dezelfde plaats aanwezig bij de Heer in de 

kerk, hem dienende en vragende en geleide in het leven. 
Totdat zijn vrouw hoorde dat zij niet meer genezen kon, 
waren zij een gelukkig stel, vanaf dat moment heeft hij 
zijn vrouw ruim een jaar liefdevol verzorgd, samen met de 
Thuiszorg en anderen. 
Toen Marie overleed op 3 februari 2000, was hij zijn ge
borgenheid en het liefdevol thuiskomen kwijt, hiervan heeft 
hij veel verdriet gehad. 
Na nog een jaar gewoond te hebben in zijn zo vertrouwde 
omgeving, vond hij zelf dat hij uit de eenzaamheid moest 
en besloot te verhuizen naar het Achtervoort. Hij was blij 
met zijn nieuwe onderkomen en genoot ervan. Hij woonde 
mooi en mocht graag even weg gaan op vriendenbezoek, 
wat hem een gevoel van vrijheid gaf. Helaas mocht zijn 
verblijf daar niet langer duren dan een maand. 

Toen de Heer God liet weten dat we hier op aarde 
geen blijvend thuis vinden. Wij vragen U, moge 
Uw dienaar Hennie, nu voor altijd geborgen zijn 
bij U en daar zijn blijvend thuis gevonden hebben 
en weer herenigd worden met zijn vrouw. Moge 
hij rusten in de vrede des Heren. 

Voor uw medeleven na het overlijden en het meegaan op 
zijn laatste gang hier op aarde, danken we u oprecht. 

De familie 


