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Ter herinnering 

Helena Geertruida Eshuis -Assink 
Lenie 

Zij werd geboren op 19 februari 1919 te Hengelo. 
Op 17 oktober 1946 is ze getrouwd met Gerrit 
Eshuis tot aan zijn overlijden op 23 januari 1986. 
Op zaterdag 16 februari 2002 is zij overleden na 
1 \!,jaar liefdevol verzorgd te zijn in het verpleeg
huis St. Elisabeth te Delden. Na een uitvaartdienst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo hebben 
we op 21 februari 2002 afscheid van haar geno
men in het crematorium te Usselo. 

Met gevoelens van dankbaarheid mogen wij te
rugdenken aan onze moeder en oma, die met veel 
wilskracht haar zorgzame levenstaak heeft ver
vuld. Ze was een moeder die binnen ons gezin op 
een eenvoudige manier de eindjes aan elkaar wist 
te knopen, waarbij veel werklust en energie nodig 
was. Ondanks dat we het financieel niet erg breed 
hadden, wist ze voor ons toch altijd gezelligheid 

te crei!ren. Nadat vader zijn zelfstandig bestaan 
als kleermaker had opgegeven voor een vast dienst
verband als kledingverkoper werd het voor haar 
iets makkelijker. De kinderen gingen het ouderlijk 
huis uit en er kwamen kleinkinderen, waar zij sa
men bijzonder veel plezier aan beleefden. Nu kon
den zij gaan genieten van welverdiende vakanties. 
Moeder kreeg ook tijd om zich aan haar vele 
hobby's te wijden, zoals: handwerken, puzzelen, 
bingo en vooral niet te vergeten de vele kaart
avonden met ons. Na het overlijden van vader 
heeft ze nog een aantal mooie jaren met Ben be
leefd. Na het overlijden van Ben begon de een
zaamheid toch te knagen. Maar haar motto wat ze 
haar hele leven heeft uitgedragen was: 

"niet klagen maar dragen" 

wat zij tot het einde volgehouden heeft. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van onze zorgzame moeder 
en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


