


Dankbaar gedenken wij 

Christina Wilhelmina Maria Heerbaart 
sinds november 1989 weduwe van 

Hermanus Hendrikus Gerhardus Hessclink 

Zij werd 14 ~ebruari 1916 te Hengelo (Ov.) ge
boren. Voorzien van het H. Sacrament der Zie
ken, overleed zij maandag 29 januari 1990 in het 
verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. 
OP, donderdag 1 februari d.o.v. begeleidden 
WIJ haar, na een uitvaartdienst in haar eigen 
parochiekerk de St. Antonius van Padua, naar 
haar laatste rustplaats op de begraafplaats te 
Oldenzaal. 

Toch nog vrij onverwacht moeten we, twee maan
den na het overlijden van haar man en onze va
der, Herman Hesselink, afscheid nemen van 
moeder, Stien Hesselink-Heerbaart. 
Als we terugkijken op haar leven, dan zien wc 
voor ~~s een vrouw, die in het begin van haar 
h~wehJk de zorg had voor haar gezin en in het 
bijzonder de grote zorg voor haar man die toen 
vaak ernstig ziek was. ' 
Later in haar huwelijk stopte ze alle energie in 
de modezaak. die ze samen met haar schoonzus 
Stien, en op de koers van Pa, dreef onder de 
naam "Dames Hesselink". 
Deze zaak was haar lust en haar leven, verkopen 

was haar vak. Samen bouwden ze iets moois 
op waarin zij zich heel gelukkig en tevreden voel
de. Het was dan ook triest dat ze te vroeg in 
haar leven geconfronteerd werd met een ziekte 
die ontplooiing van nog meer energie in ~ 
weg stond, en dat heeft ze nooit kunnen accepte
ren. 
Vooral de laatste zestien jaren van haar leven, 
met. alle tegenspoed die haar keer op keer 
ol'nieuw moest overkomen, waren voor haar een 
lijdensweg, ondanks de liefdevolle zorg van haar 
man. 
Toen .~aar man nog eerder kwam te overlijden 
dan ZIJ zelf, was ze haar grootste houvast kwijt. 
Haar ~aatste tegenslag, 'n week daarna, heeft ze 
moedig gedragen, zelfs af en toe met 'n glim
lach, maar zonder woorden, omdat zij haar ge
voelens niet echt kon uiten. 

Moeder, we hebben nu afscheid van je moeten 
nemen, je laat 'n grote leegte achter. 
We danken je i·oor al je goede wrgen, en hopen 
dat je het kontakt dat je de laatste weken hebt 
moeten missen opnieuw hebt geronden bij Pa. 
JOUW hom·ast. 

Wij danken U hartelijk voor uw blijken van be
langstelling. 

Fam. Hesselink 

Oldenzaal, 1 februari 1990 


