
Een bl1ivende herinnering aan 

t Wim Wensing 

Geboren te Lonneker op 28 januari 1932 
Oo 25 februari 1999 is hij overleden. 

De vogels trekken weg 
De bladeren ruisen in de wind 
De storm steekt even op 
........ en toen werd het stil. 

Stil om het leven van Wim, onze vader, een man die intens 
van de natuur hield. In die natuur leefde hij, in dezelfde 
natuur stierf hij. 

Vanuit een groot gezin van 13 kinderen startte hij samen 
met Betsie op jonge leeftijd zijn eigen gezin. 
B1Jna 40 jaar lang leefden ze samen op een voor hun ideale 
plek, temidden van de natuur. 
Zijn ~einige hobby's, de jacht en de paarden waren ziJn lust 
en z1Jn leven. Samen met zijn broers en zijn dierbare 
vnenden kon hij hier volop van gemeten. Met het mennen 
van tuigpaarden nam hij deel aanwedstnJden. We hebben 
daar allemaal volop van genoten. Het waren voor hem 
gelukkige tijden. Naar de jaarlijks terugkerende jacht 
vanaf de Lossersestraat werd uitgezien. Zijn broers. zijn 
v~1enden en w1J als zijn vier. toen nog kleine kinderen. 
gingen mee en beleefden de ITlOOlste tijden. 's·Avonds 
terug van de jacht werd gezamenhJk boerenkool gegeten 
waar Betsie voor zorgde. 

Maar llJden veranderen: de kinderen groeiden op. broers 
en vnenden ontvielen hem. Hij was de Jongste. ZiJnwereld 
werd steeds kleiner om hem heen. 
Het verleden keerde niet terug, maar avonden achtereen 
kon hij erover vertellen als geen ander. Enkelen onder ons 
mochten daarvan genieten. 

Het leven aan de Lossersestraat had hij lief. samen met 
Betsie. Toen de kinderen eenmaal het huis hadden 
verlaten, keerde hij nog meer in zichzelf. Hij leefde in het 
verleden. De laatste twee jaar leefde hij in eenzaamheid, 
slechts weinigen liet hij toe . 
Met name Bets,e en z1Jn broer Herman hebben voor hem 
gedaan wat ze maar konden. 

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht. 
Hoe moeilijk is het te vechten bij het ontbreken van kracht. 
Zo ben je langzaam moegestreden, wtons midden wegge. 
gleden. 
En na een moe1lyke strijd uit je lijden nu bevrijd. 

... en op dat ogenblik ging er onzichtbaar iets aan mij 
voorbij. Luisterend met al mijn zinnen hoorde ik mijn 
vader fluisteren. 
"Het is goed met mij" 

Voor uw medeleven na het plotselinge overliJden van 
Wim, zeggen wij u hartelijk dank. 

Betsie, kinderen en kleinkinderen 




