


:Na een (ie{devo((e verzorging is vrij zaclit en k,~(m 
van ons heengegaan 

CJ'fieo Wensing 
Sedert 1998 weduwnaar van ~elij Lan{ijieet 

Jfij werdgeGoren in Lomiek,§r op 20 septemGer 1923. 
Op 22 augustus 2009 overCeed liij tliuis aan de 
:MereCstraat. (i)onderdag 27 augustus Grengen we 
pa samen naar VsseCo voor de crematie. 

<Pa groeide op in liet dorp Lonneli.§r in een gezin 
van 1_3 /i.Jnderen._ Z1Jn vader overCeed toen liij nog 
een /i.Jnd was. Jfzerdoor was liij genoodzaali.J om a( 
meteen na de Cagere sclioo( te gaan werli.§n in een 
te)(jieffaGriek, om zo een 6ijdrage te (everen aan 
de financiëÇe noden van liet grote gezin. Jfij 
verteMe aCt1Jd met vee( p(ezier en weemoed over 
de gezeffige tijd die liij liad met zijn 6roers en 
zussen. <Pa ontmoette onze moeder op een faGriek, 
m <Boef<.§Co. ZIJ trouwden a( op jonge (eeftijd omdat 
liun eerste /ijnd zicli aanfi.9ndigde. 'Er zouden er 
nog 11 vo(gen. 'Twee /ijnderen over(eden tijdens 
de ge6oorte, de anderen groeiden a(fen gezond en 
m voorspoed op, dank.Jij de niet af(atende zorg 
van onze ouders. 
Jfet _feven van pa li,§nmerli.J;e zicli door liard werli,§n 
en_ (iefd'e en zorg voor z ijn naasten Zijn gezin was 
Z1Jn arres. <Daanzaast was liij een groot (ieflieGGervan 
de natuur, fietsen en muziek, . <Bovendien was liij 
een fantasievoffe verlia(enverteffer. Jfij speeMe 
mo1uC!iannonica en zong e111 graag. 'Toen fiij met succes 
zijn li,§e{t«znli,§r fiad Gedwongen lieeJt fiij liet Getreurd; 

dat liij daama zijn mooie stem k,wijt was. 'Elf jaar 
gefeden vierden pa en ma liun 50jarig liuweCijk.§feest 
samen met liun fi.Jnderen en kfein/ijnderen. 'J(ort 
daama _oveneed :Ma. OndanRJ manliaftige pogingen 
om p_osztief m liet (even te G(ijven staan, is pa liaar 
ver(ies nooit te 6oven gefi.9men. Jfij miste liaar 
iedere dag. Jfet teli.§nde liem dat liij nooit lifaagde. 

Jfij proGeerde de (eegte die liij ervoer op te vu(fen 
door z ijn _lijnderen te Gezoek.fn en lien te lie(pen 
w_aar nodig. <Dank._,Z1J liem (agen de tuinen van de 
fi.Jnderen er f<.§urig Gij. 

In decemGer 2007 is pa ziek,geworden en vanaf 
dat moment gmg liet 6ergafwaarts. Jfij is vanaf 
novemGer 2008 niet meer tliuis geweest en lieeft 
de _(aatste_ maanden van zijn (even in een 
/ifemscliaûge woonvorm gewooná. Jfier is liij 
Gijzonder Ciefdevo( verzorgá. 
J1fge(open zaterdag op 22 augustus is liij zaclit en 
k,aûn mges(apen, zo rond een uur of negen. Jfij liad 
nog aan de zuster gevraagd wat voor weer liet zou 
worden. Je weet liet maar nooit, maar we liopen 
dat onze ma liem ergens za( opwacliten. 

'Wij steffen ieders mee(even met onz e pa, onze 
grootvader en overgrootvader, erp op prijs en 
wzffen u affen liarte(ijk, dankpt voor uw 
Getrok,li.§nlieid in deze dagen van afsclieiá. 

'J(inderen, /ifein/ijnderen en acliter/ifein/ijnderen. 


