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t Met veel liefde en eerbied willen wij blijven denken aan 

Maria van Gils-Hesselink 
weduwe van Gerhardus Herman Antonius van Gils. 

Zij werd geboren op 11 december 1915 te Losser en overleed op 19 juni 2001 
te Oldenzaal , nadat zij eerder voorzien was van het H. Sacrament van de 
Ziekenzalving. Samen met familie, vrienden en kennissen hebben we afscheid van 
haar genomen in de kerk van dé H. Drieëenheid , waarna we haar naar haar laatste 
rustplaats hebben begeleid, bij haar man, op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Nu wij afscheid moeten nemen van moeder, oma, is er een leegte ontstaan. In de 
periode die nu achter ons ligt heeft zij ons altijd met veel zorg omringt. Moeder had 
een lief karakter. Zij heeft een arbeidzaam leven gekend. Samen met vader heeft zij 
het fundament voor het bedrijf gelegd, waar velen nu de vruchten van plukken. 
Moeder kon genieten van kleine dingen en vond het altijd fijn om de kinderen en 
kleinkinderen om zich heen te hebben. De laatste twee jaren werd haar gezondheid 
minder en de wereld voor haar kleiner. 

Begin februari stonden we allemaal om haar heen op het moment dat zij de 
Ziekenzalving ontving. Ze vond het 'mooi'. Biddend hebben we haar en haar leven 
in de grote handen van God neergelegd. In de tijd die daarop volgde werd zij zwak
ker, hoewel ook duidelijk werd dat wij een enorm sterke moeder en oma hadden, 
die op bewonderenswaardige wijze haar lijden heeft gedragen. Wij gunnen het haar, 
dat zij nu - verenigd met vader, opa - mag delen in de vrede en de vreugde bij God . 
Moeder, oma, bedankt voor alles, we zullen u missen . Daarom zullen we u blijven 
gedenken in onze· gebeden. 

Heer onze God, luister naar ons gebed, 
nu wij een beroep doen op uw barmhartigheid: 
U hebt Maria van Gils-Hesselink geroepen 
uit deze wereld heen te gaan; 
geef haar nu een plaats in uw rijk van licht en vrede 
en neem haar op in het gezelschap van uw heiligen. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 

Voor uw belangstelling, steun 
en medeleven zijn wij u zeer erkentelijk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


