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Ter dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA MARIA HESSELINK 

weduwe van 

JOHANNES BLEEKER 

Ze werd geboren op 8 mei 1910 te Ootmarsum en 
overleed op 3 december 1987 te Losser. Opa december 
hielden we de uitvaart voor haar in de Emmauskerk te 
Oldenzaal, waarna in die stad de begrafenis volgde. 

Tante Femia was een bijzonder lieve, bescheiden vrouw. 
Ze was altijd attent en zorgzaam naar anderen. 
Juist volwassen geworden moest ze een zware operatie 
ondergaan, waardoor ze het in het vervolg van haar leven 
rustig aan zou moeten doen. 
Op latere leeftijd trouwde ze met Joop. Ze steunde sterk 
op hem en samen hadden ze gelukkige jaren in Amster
dam en later in Oldenzaal. 
In 1981 stierf haar man en ze zou nooit wennen aan de 
leegte die hij naliet. Zijn foto had ze altijd bij zich en dat 
sterkte haar. 

Geleidelijk begon ze vergeetachtiger te worden. Dit werd 
een moeilijke periode voor haar zelf en heel haar omge
ving. 
Drie jaar geleden moest ze haar flat en haar vogels, waar 
ze zo van hield, achterlaten. Maar ze vond nieuwe 
geborgenheid in de Oldenhove. Daar was ze opnieuw het 
lieve vriendelijke oude dametje. 
Nu is ze, na een ziekte van enkele dagen, gestorven. We 
sluiten ons aan bij het geloof dat heel haar leven voor 
haar van grote betekenis was. En we bidden: 

Geef uw toekomst en uw trouw aan onze gestorvene. 
We kunnen niet geloven dat haar leven en alles wat zij 
betekende nu in leegte en niets verdwijnt. 
Maar wij verenigen ons met het geloof waarin zij zelf aan 
U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, haar God en 
onze God, die voor ons leeft, vandaag en alle dagen tot 
in eeuwigheid. Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na 
het overlijden van onze lieve zus en tante, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

De familie. 


