
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Eliza Hesselink 
weduwe van 

Bernardus Antonius Weghorst 

Zij werd geboren 18 oktober 1910 te \Neerselo. 
Nog voorzien van het sacrament der zieken is zij 
op 13 maart 1989 te Bornerbroek overleden. 
17 maart d.a.v. hebben we haar te rusten gelegd 
op de R.K. Begraafplaats in Borne. 

Voor de vele blijken van belangstelling en mede
leven ondervonden na het overlijden en tijdens 
de uitvaart van mijn moeder, schoonmoeder en 
onze lieve oma zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Familie van der Aa 

Onverwacht is er een eind gekomen aan het 
leven van een vrouw die ons lief en dierbaar was. 

Nog volop in beslag genomen door allerlei activi
teiten kwam er plotseling een eind aan al haar 
plannen. De dood heeft haar verrast. Toch was 
ze niet onvoorbereid. Als diep gelovig mens en 
als vurige vereerster van de H. Maa!iJd leefde zij 
voor Gods Aanschijn en diende ziJ de mede
mens. 

Graag zocht en onderhield zij het contact met 
anderen. Zij hield van gezelligheid. Tot haar gro
te vreugde voelde zij zich volledig opgenomen in 
het gezin van haar dochter. Dankbaar genoot zij 
van de oprechte hartelijkheid die zij daar telkens 
weer ervaren mocht. Zij hield van de natuur. 
Vooral voor bloemen bezat ze een bijzondere 
belangstelling. Bloemen schikken was haar 
eerste en voornaamste hobby. Verder voelde ze 
zich nauw betrokken bij elk parochieel gebeuren. 
leder weekend was zij aanwezig bij een van de 
vieringen. Alle andere diensten beleefde ze mee 
via de kerktelefoon. 

Wij zijn bedroefd om haar heengaan. Dankbaar 
zijn we omdat zij zich tot aan haar stervensuur 
zèlf heeft kunnen redden. Zo is haar wens om 
niemand ooit tot last te zijn tot vervulling 
gekomen. 

Wij bidden dat de verrezen Heer - mede op voor
spraak van Zijn moeder Maria - zijn getrouwe 
volgelinge van nu af aan doet delen in de vrede 
en de vreugde van Zijn eeuwigdurend Konink
rijk . 


