
Ter herinnering aan 

Riek Hesselink-Frons 

Geboren te Nutter op 28 maan 1918 
Overleden te Tubbergen op 22 juli 2004 

Op 27 juli d.o.v. na de uitvaartviering in de kerk 
van de H.H. Simon en Judas is zij begraven op het 

R.-K Kerkhof te Ootmarsum 

Riek werd geboren te Nutter op 28 maan 1918. 
Na de lagere school te Nutter, ging 7..C in 
betrekking bij een aantal ondernemers te 
Ootmarsum. Tevens verzette ze menig werk thuis 
op de boerderij. Op 14 juni 1944 trad ze in het 
huwelijk met Jan Hessclink van de Kuiperberg en 
samen vestigden ze zich aan de Wcstwal op een 
bovenverdieping van Villa Vredenoord. Een 
aantal jaren later werd aan de Molenstraat een 
nieuw huis gebouwd. Daar was ze de motor van 
het gezin met 4 kinderen. Uiteindelijk woonde zij 
hier tot juni 2001. Het overlijden van haar man in 
1989 heeft ze moeilijk kunnen accepteren, maar 

samen met haar dochter Ria heen ze dit verlies 
toch k'Unncn verwerken. 
Rick was een harde werkster binnen- en 
buitenshuis, hield van opschieten en "kaant 
weark''. Ze genoot van de tuin en bloemen en "as 
hier vaak te vinden. Een praatje maken was haar 
niet vreemd en bovendien wist ze precies wat ze 
"ilde. Ze was een sterke persoonlijkheid in woord 
en daad. Niet zelden stak ze onder stoelen of 
banken dat ze graag verder had '' illen leren. Dat 
is er niet direct van gekomen maar zij stimuleerde 
haar eigen kinderen en kleinkinderen hier zeer 
sterk in. 
De laatste drie jaren verbleef ze op het Meulcnbelt 
te Tubbergen waar zij een goede \Crzorging 
genoot en zich ondanks het feit dat haar geheugen 
haar in de steek liet, zeer thuis voelde. 
Wij verliezen in haar een lieve en kordate 
moeder , oma en overgrootmoeder. 

Wij danken u voor uw medeleven na het 
overlijden van on1.c moeder, oma en 
overgrootmoeder. 

Ootmarsum, 27 juli 2004 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


