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Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida M ar ia Johanna Hobbelink 

weduwe van 

Bernardus Johannes Assink 

Zij werd in Lemselo eeboren op 8 januari 
1904. Voorzien van het H. Sacrament der 
zieken overleed zij in het Meulenbelt in 
Almelo op 31januari1978. Na 'n plechtige 
uitvaartdienst hebben we haar lichaam te 
rusten ge legd op het r. k. kerk hof in 
Albergen op 3februari1978. Daar wacht 't 
op de opstanding met de verrezen Heer. 

Zij was een diepgelovige en zeer godsdienstige 
vrouw, die in heel haar leven, onder alle om
standigheden, haar toevlucht zocht en vond bij 
haar God en Heer, op Wie zij grenzeloos ver· 
trouwde. Bij Hem vond ze de moed en de kracht 
om de tegenslagen en de ziektes te accepteren 
en in haar leven op te nemen. Heel vaak is ze 
zelf ziek geweest, maar ze wist het dapper te 
draiien, zonder er over te klagen. In stilte zocht 
ze dan haar troost in gebed. Ze was een goede 
en bezorgde echtgenote die op de achtergrond 
haar man st eunde in al zijn maatschappelijke en 
kerkelijke functies. Daarnaast was ze een zorg
zame moeder die de hele dag voor haar gezin 

klaarstond. Ze hield zielsveel van haar kinderen 
en kleinkinderen en ze was alt ijd blij als ze bij 
haar op bezoek kwamen. Ze was ook een graag 
geziene gast in de hele buurt en ze vond het 
heerlijk bij de buren op bezoek te gaan en daar 
gezellig te praten. Ze was een eenvoudige vrouw 
die voor haar zelf geen hoge eisen stelde en 
die in staat was alles weg te geven aan andere 
mensen die het harder nodig hadden dan zij. 
Zo is zij, na een langdurig en geduldig gedra
gen ziekte, weer van ons heengegaan. Moge zij 
nu rusten in vrede bij haar God en Schepper. 

Voor de vele blijken van oprechte belangstellinii 
tijdens de ziekte en het overlijden van onze dier· 
bare moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Albergen, februari 1978 
Roomberi:weg 5 

In naam van allen : 

FAMILIE ASS INK 


