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In onze herinnering en gebed gedenken 
wij dankbaar 

Agnes Theresia Hesselink 
echtgenote van 

GERHARDUS BERNARDUS TIJHUIS. 

Zij werd op 5 november 1930 te Tilligte 
geboren. In een goed huwelijk van 27 jaar 
werden hun drie dochters geschonken. Na 
een slopende ziekte van meer dan vier jaar 
en voorzien van het Sacrament der Zie1<en 
overleed zij in het R.K. Ziekenhuis te Ol
denzaal op 4 december 1986. 

Nu is er een einde gekomen aan dit welbesteed en 
moegestreden leven van een lieve vrouw, moeder. 
oma en zus. 
Vele jaren Is zU ziekelijk 11ewees1, toch heeft Agnes 
altijd moed en hartelijkheid uitgestraald. Zij was zo 
gra.ig blijven leven om van het leven re genieten, 
samen met Gerard. haar kinderen en kleinkinderen 
die haar alles waren. Ondanks het verdriet om haar 
dood blUven vele mooie herrlnnerlngen leven. 
Haar vriendelijkheid en klaar staan voor anderen heb
ben ons en velen met ons goed gedaan. Zij was in 
één woord .Moeder·. Thuis was zij een goede vrouw 
en zorgzame moeder die alle tijd nam voor haar ge
zin, en prettig contact had met de buren en vrien
den. Juist daarom trof haar heel moeilijk het moment 
waarop zij vele jaren geleden de aard van haar ziekte 
te horen kreeg. 
In haar moedig gedragen leed leren wij de kracht 
vaak kennen. die mensen geduldig en dankbaar maakt; 
dankbaar voor de liefdevolle zorg, die ze van haar 
man, kinderen en familie. van de gezinshulp. van de 
huisarts, de wijkzuster met name zuster van Haarst 
en de pastores mocht ontvangen. 

Menselijk maar gelovig had zij een gemengd strijdend 
gevoel van angst en hoop tijdens haar ziekbed. Dit 
gevoel Is bij haar geelndigd in een houding van aan
vaarding door haar geloof en vertrouwen In God, en 
bijzonder in Maria als voorbeeld in het lijden. die de 
. Moeder van smarten· genoemd wordt: 

• Wie zal mijn leed verstaan 
nu droefheid mijn hart doet breken ? 
TN wie kan ik beter gaan 
om mijn smarten uit te spreken 
dan tot U die meelijdt 
en Troostere; der bedroefden zuc·. 

Na de gezongen uitvaartmis op het feest 
Maria Onbevlekt ontvangen. 8 december 
198ó. hebben wij haar lichaam te rusten 
gelegd op het parochieel kerkhof te De
nekamp. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor ons. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw. onze zorgzame moeder. oma 
en zus. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Tijhuis 

Denekamp. december 1986 

J. Benneker, koster. Denekamp 


