
Wij gedenken het leven van 

HERMAN WESSELING 

verloofde van Carine van Asselt. 

Hij is Qeboren te Almelo op 19 april 1962. 
Op 30-Lange leeftijd Is hll, toch nog onverwacht, 

te Enschede overleáen op 14 mei 1992. 
Nadat we tijdens zijn uitvaart in de 

St. Jacoóuskerk te Enschede 
afscheid van hem hebben genomen, 

hebben we hem uitgeleide gedaan naar 
het crematorium "Enschede" te Usselo. 

Herman, je was realistisch genoeg om te weten 
datje door je handicap niet oud zou worden; maar 
Je was ook de geweldige optimist die altijd weer 
een lichtpuntje wilde zien, zó zelfs, dat je tot het 
laatste toe voor anderen een steun kon zijn. 
Je hield van het leven; je woekerde zo met je 
talenten dat je je een eigen zelfstandige plaats m 
de maatschappij hebt weten te verwerven als 
telefonist-receptionist bjj het Internationaal ver
voersbedrijf CARMA te Enschede; je was blij met 
Je goede kontakten met je ouders, broers en 
zussen en vooral met je liefdesrelatie die je ge
durende tien jaar met Carine hebt mogen op
bouwen. 
Je hield van muziek, van een gezellig spelletje 
kaarten en je had de gave om mooie gedichtjes 
te maken op bijzondere gelegenheid of sinter
klaas. 

De dood van Je vader op 14 maart 1989 heeft 
diepe sporen rn Je leven achter gelaten, want j'e 
had een hele goede band met hem. Als e 
momenten had dat het minder goed ging met Ae 
gezondheid zei je vaak: .,Pa, ik l<om er zo aanl 

,.Je hebt naar waarde genoten van Je leven: 
alle liefde die je had wist je ons te geven. 
Misschien was Je zelf wel het beste voorbereid 
op Je laatste beetje: die enorme strijd. 
Het einde bracht een grote verlossing voor Jou ... 
voor ons een eeuwig gemis: wij houáen van Joul" 

Onder dankzegging naar familie, vrienden en 
bekenden, tekenlk, een laatste vriendelijke groet, 

Herman Wessellng 

Voor uw medeleven met Herman tijdens zijn 
ziekte en voor uw belangstelling die wij van U 
hebben ondervonden na zijn overlijden, zeggen 
wij U hierbij oprecht dank. 

Enschede, mei 1992. 

Moeder Wesseling 
Carine 
broers en zussen 
en familie. 




