
Dankbaar gedenken wij 

Hendrikus Antonius Wessels 
weduwnaar van Hermina Gezina Platvoet 

Hij werd in Denekamp geboren op 5 februari 1918. Tenge
volge van een ongeneeslijke ziekte is hij in Oldenzaal overte· 
den op 12 oktober 1990. Biddend hebben we afscheid van 
hem genomen in de St. Ptechelmusbasiliek op 16 oktober en 
hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Als een blijmoedig en opgewekt iemand heeft hij altijd temid· 
den van ons geleefd. Hij was een man van gezelligheid die 
gesteld was op familiefeestjes. Maar tegelijkertijd -en 
daaraan zo tegenovergesteld· was hij een gesloten figuur die 
zichzelf moeilijk uitte als het ging om gevoelens en emoties. 
Hij heeft altijd hard gewerkt, eerst bij de T wentsche Courant 
en later zelfstandig in het bezorgen van allerlei bladen. 
Op 60-jarige leeftijd moest hij vanwege zijn slechte longen al 
uit het arbeidsproces. Ademnood maakte het werk moeilijk, 
maar wat wil je, als je werk het met zich meebrengt dat je 
dag in dag uit in weer en wind onderweg moet zijn. Maar 
ondanks alle ademnood was en bleef hij altijd één met zijn 
sigaar. Hij was een zorgzame man, vader en opa. 
Een zorgzaamheid die zich vooral ook geuit heeft in zijn niet 
aflatende zO(g voor zijn vrouw die enorm veel getobd heeft 
met allerlei ziekten en kwalen. Vanuit die achtergrond werd 
er ook besloten om naar de Walgaarden te verhuizen. 

Maar helaas is zij binnen een jaar gestorven en dat was voor 
hem een zware slag die hij heel moeilijk te boven kon komen. 
Gelukkig vond hij afleiding in zijn hobby's als lid van de 
Klootschietersvereniging 'De Toekomst', waarin hij vooral in 
zijn goede jaren erg aktiel was. Ook aan de kaarttafel was 
hij onvermoeibaar en graag mocht hij met een eindeloos 
geduld thuis schilderen volgens een bepaalde methodiek en 
waarvan de resultaten gezien mogen WO(den. Ook puzze
len was voor hem altijd een aangename tijdsbesteding. 
Zijn meeste tijd heeft hij, na de dood van zijn vrouw, gegeven 
aan de parochie waar hij de verantwoordelijkheid op zich 
nam voor al het stencilwerk, waarbij , ~ Galmgat' met name 
genoemd dient te worden. 
Wat je ook vroeg, het was hem nooit teveel en je kon ook 
altijd van hem opaan. Wat dat betreft zullen we hem ook 
binnen de parochie heel erg missen. 
In gelovig vertrouwen geven we hem nu, na een welbesteed 
leven, over in de handen van God-die-liefde-is. 
Bij Hem zal hij samen met moeder mogen wonen voor altijd. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven betoond 
na het overtijden van onze lieve vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

O!denzaal, oktober 1990 




