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Niet mijn wil, 
maar Uw wil geschiedde. 

t 
Een ieder die hem gekend heeft, bewaart 

een diert>are herinnering aan 

Louis Wensink 

echtgenoot van lies Rensink 

Geboren 14 november 1930 
Overleden 12 mei 1997 

Op donderdag 15 mei heeft de Uitvaartdienst 
plaatsgevonden in de Ariönsgedachtems kerk 

te Enschede en tevens daarna de 
crematieplechtigheid in het crematorium 

"Enschede" te Usselo. 

Fluitend wandelde JiJ door 't leven. Altijd was je 
in de weer en voor een ieder had Je een praatje 
of een grap. 
Wat heb 1e genoten van je werk bij AH 't Was 
je lust en 1e leven. Ruim zesendertig 1aar heb 1e 
daar 1e ziel en zaligheid ingelegd en met zonder 
gevolg want alle klanten droegen je op handen. 

Je naam Opa-Camping zegt genoeg. Je genoot 
van Je caravan en je tuintJe. 
waar je gewerkt en gewoond hebt het je vrien
den achter overal komen ze vandaan uit 
Bredevoort. Aalten. Groenlo. Coevorden. 
Winterswijk en Enschede. 
Van heinde en ver zijn ze vandaag dan ook ge· 
komen om afscheid van Je te nemen 
Ziek z11n is niks voor JOU, gelukkig duurde Je 
ziekte met zo lang en heb je niet teveel pijn ge· 
had. 
Voor ons was Je in jouw dagen van ziekte een 
voort>eeld van moed en kracht waar wij nu 1n 
deze verdrietige dagen veel steun aan hebben. 
Wij, Lies, kinderen en kleinkinderen zullen je 
bliJven missen. maar dankbaar z11n we voor wat 
Je voor ons allemaal hebt mogen betekenen. 
Je heengaan hebben we te accepteren. Je voor
beeld en vrolijkheid hebben ons goed gedaan. 
als een Godsgeschenk aan ons Nooit zullen we 
dit kunnen vergeten. 

Voor Uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man. onze dierbare vader en opa zijn we U 
zeer erkentelijk en danken U hartelijk voor uw 
komst. 

Lies Wens1nk • Rensink 
Ellen en Wil 

Barbara, Boris en Angela 
Bert en Marijke 




