
Dankbare herinnering aan 

Gesina Anna Maria Eikens 
weduwe van 

JOHANNES SERNARDUS WESSELS 

Zij werd geboren 12 december 1912 
te Schoonebeek en overleed op 
11 december 1991, gesterkt door 

het H.Sacrament v.d. Ziekenzalving. 
te Enschede. 

De H. Eucharistie werd gevierd in de 
kerk van de 'Goede Herder' te 

Enschede op 16 december, waarna 
de crematie volgde te Usselo. 

t 
Daags voor haar 79e verjaardag is zij 
gestorven : heel rustig en vol over
gave. Zij voelde zich geborgen in de 
liefde van haar kinderen, die haar in 
de laatste uren trouw omringden, en 
in de zorgzaamheid van allen, die in 
't Kleijne Vaert haar laatste levens
jaar tot een gelukkige tijd hebben 
gemaakt. 
Bijna 40 jaar is zij gehuwd geweest 
met Johannes Sernardus Wessels en 
zij werden de ouders van 6 dochters 
en 3 zonen. Zij was een goede en 
gezellige moeder; zij wist hartelijk
heid uit te stralen en kon heel ge-

makkelijk in grote openheid met de 
mensen en hun noden omgaan. 
Beiden hielden zij veel van hun 

talrijke kleinkinderen, en toen ook 
nog een schare achterkleinkinderen 
haar leven kwam verrijken, voelde 
zij zich opnieuw aangesproken in 
haar moederlijke zorg en liefde. 
Daarom waren allen heel erg op 
haar gesteld. 
Haar leven van liefde was gebouwd 
op een rotsvast geloof. Zij bleef tot 
het laatst trouw in de beleving van 
dat geloof en koesterde tevens een 
kinderlijke verering voor de Moeder 
Gods Maria, tot wie zij graag de 
Rozenkrans bad. 

Langzaam is. haar levenslicht 
gedoofd, maar ook in die duisternis 
van geest bleef zij zichzelf. 
Een korte ziekte bracht haar tot een 
rustig levenseinde hier op aarde. 
Moge zij nu leven in de Liefde en 
Vrede van Gods Vaderhuis. 

- - - - --· 
Voor uw meeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, grootmoedar 
en overgrootmoeder zijn wij U zeer 
dankbaar. 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 


