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Een dappere, bescheiden vrouw 
ging van ons heen 

Willemien Hekke 
echtgenote van Albert Aalbers. 

Geboren te Losser op 5 augustus 1917 
Overleden op 23 november 2001 

Een fantastische moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder die ons zoveel liefde en zorg gaf. 
Met een bewonderenswaardig optimisme en 
acceptatie onderging ze haar slopende ziekte die 
ze uiteindelijk niet kon overwinnen. 

Wij namen afscheid van haar op 27 november tijdens 
de H. Mis in de St. Nicolaaskerk van Denekamp en 
hebben haar daarna te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij 
u hartelijk dank. 

A. Aalbers 
Ben & Fien 
Truus & Harry 
Huub & José 
Wilfried & Truida 

Kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Willy & Trudie 
Paul & Trees 
Albert & Ria 

Afscheid nemen doet pijn. 

Vooral als het om een mens gaat die ons zo 
dierbaar en genegen was. 

Willemien was zo'n mens. Een vrouw en moeder 
die zichzelf kon wegcijferen voor de ander, voor 
haar gezin en haar dierbare man Albert. Ze was 
er trots op om een goede moeder en later een 
fijne oma te zijn. 
Ze was dol op kinderen die haar zoveel levens
vreugde schonken. 

Standvastig en gelovig was haar levenshouding 
waarin volop ruimte was voor huiselijke gezellig
heid met aandacht voor haar familie. 
Heel wat tegenslagen in haar leven heeft ze 
overwonnen dat haar dappere karakter heeft 
gesterkt met een onverzettelijke positieve wil. 

Naast haar drukke huishouden hield ze van een 
bloeiende tuin. Ze genoot met volle teugen als 
de zon haar met zorg gekweekte plantjes deed 
bloeien. Huis en tuin was haar aards paradijs! 

Oma's lekkere cake is op, we zullen het 
missen met al haar gezellige warmte en aan
dacht. We hebben haar in de gezegende handen 
van God gelegd waar ze nu voor eeuwig mag 
uitrusten. Voor ons blijft de dankbare herinnering 
van een goed en voorbeeldig mens. 

Moeder je was de mooiste bloem! 


