


Ter nagedachtenis aan 

Herman Wensing 

* 10 september 1930 t 15 juli 2016 

Wat wilde je graag leven, wat had je een 
levenslust en dynamiek. Tot je in april ziek 
werd ....... ongeneeslijk, je kreeg geen jaren 
maar slechts maanden. Talloze keren heb 
je dezelfde vraag gesteld, hoe lang heb ik 
nog maar meer tijd werd je niet gegeven. 
De stoel waarin jij je hele leven je middag 
tukje deed werd ook de laatste maanden je 
vaste plek. De stoel staat zo gedraaid dat je 
in de velden aan de overkant kijkt. De natuur 
was je grote vriend, je bent er opgegroeid en 
hebt prachtige tuinen gecreëerd. Wanneer je 
een van je vele fie tstochten maakte door 
Twente en de grensstreek stopte je vaak om 
van het uitzicht, het vee of de paarden te 
genieten. Maar je hield ook van de geneugten 
van het leven, onderweg stopte je voor een 
praatje met voorbijgangers en nam je tijd 
voor een koel pilsje op een terras. 

Deze dagelijkse tochten deden je goed en 
hielden je fit en gezond. Eerder op het 
Amelink en later op klein Driene voelde jij je 
een koning en thuis aan de Oldenzaalsestraat 
was je zo druk als een klein baasje met je 
kippen, duiven, de honden en vooral ook de 
pony's die je tientallen jaren met veel liefde 
hebt verzorgd. Sinds je kinderjaren heb je in 
het ouderhuis gewoond, lange tijd met je 
moeder en Trees en Hennie als je naaste 
buren. Na het overlijden van Trees woonde 
je alleen en werden de fietstochten en 
bezoeken aan je familie nog belangrijker. 
Tot midden 2016, toen je moedi g je ziekte 
probeerde te bestrijden. Je zette alles in maar 
helaas werd de ziekte je fataal. Het was je 
wens thuis te sterven, in het familiehuis aan 
de Oldenzaalsestraat 1059. 

Lieve Herman, wat zullen we je missen ... 
a ls broer ... . als oom, als vriend maar vooral 
als mens. Wanneer je ergens binnenkwam 
was de kamer gevuld met je mooie verhalen 
en je humor. 
We danken je voor wie je was en wat je voor 
ons betekende. 

Rust zacht 

Familie Wensing 


