
Dankbare herinnering aan 

Johannes Henricus (Jan) Wensink 
echtgenoot van 
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Jan is geboren in Bredevoort op 22 mei 1939. Hij 
overleed op 1 december 2001 in het ziekenhuis te 
Winterswijk. Na de uitvaartdienst in de St. 
Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde hebben we hem 
te ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats aldaar. 

Op het conservatorium in Enschede heeft Jan zijn 
opleiding piano en koordirectie gehad hetgeen hij 
bekostigde uit allerlei bijbaantjes. Soms moest hij 
heel wat tegenstand overwinnen, bijvoorbeeld 
toen hij plaatsnam in een dansorkest. Zo is hij 
geworden de musicus die hield van klassiek en 
jazz en, behalve piano, nog vele andere instru
menten bespeelde. 
Maar Jan was ook perfectionistisch, zó dat hij 
haast niet meer onbevangen naar een muziek
uitvoering kon luisteren. Ook maakte hij prachtige 
diertekeningen. Maarwanneerzedan klaarwaren 
kon hij ze haast niet meer loslaten. Het kon altijd 
nóg beter en mooier. Toch heeft hij heel wat 
plezier in zijn vak gehad. Oud-leerlingen van de 
Mavo en de muziekschool herinneren zich hem 

nog altijd als een fijne leraar. Ook zijn taak als 
organist en dirigent van parochiekoren vervulde 
hij met grote gedrevenheid. In zijn hobbies hield 
Jan van ruimte. Zijn duiven riepen dat gevoel bij 
hem op. Bossen niet. die vond hij benauwend. 
Zijn geloof. van huis uit, heeft Jan altijd bewaard. 
En in de laatste tien jaren, toen hij het heel moeilijk 
had, heeft hij veel steun in "Hierboven" gevonden. 
Vooral de laatste dagen van zijn leven viel hij daar 
helemaal op terug. 

Moge de Heer hem nu binnen halen in het grote 
huis van God. waar ruimte is voor velen. Moge hij 
nu gelukkig leven in de vrede, die alle mensen
verstand te boven gaat. 

Ondanks een lange periode van moeilijkheden 
hebben we het samen toch fijn gehad. We zullen 
je missen. 

We danken allen die met Jan hebben meegeleefd 
tijdens zijn ziekte en ons. na zijn overlijden, hun 
blijken van deelneming hebben gegeven. 

Agnes Wensink - Wekking 
Rik 


