
De pracht van Uw natuur 
toont ons Uw grote liefde voor de mens. 



Ter herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS WENSING, 
echtgenoot van 

Johanna Hendrika Euphemia Fontein . 

Hij werd geboren op 28 april 1914. 
Tijdens vacantie in Frankrijk overleed 

hij plotseling op 13 juli 1985. 

HEER GOD, wanneer wij zijn leven 
overdenken, komt over ons een gevoel 
van diepe waardering. Als tweede zoon 
groeide hij op in een groot gezin: 
plotseling stierf zijn vader. - Omdat er 
nog geen voorzieningen waren, moest 
hij op jonge leeftijd mee de lasten 
dragen. - In harde arbeid, stoer en ge
staag volhoudend. heeft hij zich 'n weg 
door het leven gebaand. 

Met ondernemingskracht en moed 
voor eigen risiko bouwde hij 'n eigen 
bedrijf : de vruchten daarvan heeft hij 
dankbaar aanvaard. 

Gelukkig getrouwd. kon hij anderen 
mede liet leven geven. Maar hierin 
heeft hij ook zo scherp gevoeld, de 
kwetsbaarheid van het menselijk be
staan. Samen met zijn vrouw en kinde
ren heeft hij ondervonden wat afkeer 
en haat een mens kan aandoen. 

Als goede vader wachtte hij tevergeefs 
op zijn verloren zoon. 

In grote trouw aan de zijnen en liefde 
voor zijn bejaarde moeder. voelde hij 
met hen mee en vonden ze steun en 
troost bij elkaar. 
Met vreugde gingen ze samen op va
cantie. een tijd van vergete lheid en 
ontspanning tegemoet. opgejaag,d door 
publiciteit. Het werd de afsluiting van 
zijn leven voor altijd. 

HEER GOD, intens bedroefd komen wij 
bij U. Wij vragen met de woorden van 
Uw Zoon. Jezus Christus: sta als een 
goede Vader aan de deur van Uw 
Vaderhuis en zeg tegen onze zoon. 
man en vader. .. goede en trouwe die
naar. treedt binnen in de vreugde van 
uw Heer." Moge hij bij U de rust en 
vrede vinden voor al zijn zwoegen en 
zijn werken. Moge hij in U verlossing 
vinden van a!le zorgen des levens. 

Wij danken U voor uw meeleven en 
aanwezigheid. 

J. H. E. Wensing-Fontein 
Tonnie en Riet 


