


Ze verlaat nu degenen die ze lief heeft 
om te gaan naar hen die ze lief had. 

In dankbare herinnering aan 

Susanna Geertruida 
Wiegink - Hobbelink 

Sinds 26 januari 1999 weduwe van 
Gerhardus Johannes Wiegink 

Zij werd geboren op 27 januari 1916 te Volthe en is 
op 27 mei 2005 overleden in Ootmarsum. 
Mama is opgegroeid in Volthe op de boerderij met 
haar twee broers. Het te vroeg overlijden van haar 
vader heeft zij haar hele leven als een gemis ervaren. 
Op 29 mei 1949 trouwde ze met Gerhardus Wiegink 
en ging wonen in Klein-Agelo. 
Zo" el 'oor als na haar huwelijk werkte ma als een 
ondernemende \Touw op de boerderij. 
Samen kregen ze zes kinderen. Tot groot verdriet is 
hun dochter Josee veel te \TOCg overleden. Ze was 
een gelovige vrouw en putte kracht tot het laatst toe 
uit haar geloof. 
Ma hield van het leven op de boerderij, tuinieren, 
kaarten en lezen. Samen met pa ging ze graag op 
bezoek bij de kinderen en kleinkinderen. Ze genoot 
van de weinige reizen die ze samen met pa heeft 
gemaakt. Op driel!ntaehtig jarige leeftijd heeft ze 
zelfs nog een ballonvaart gemaakt. 

Ma was altijd rechtdoor1ee. 7..e heeft het in haar 
leven niet altijd even gemakkelijk gehad. 
De mooiste tijd van haar leven was de periode dat ze 
samen met pa in de bungalow naast de boerderij 
woonde, na een arbeidL3am leven. Belangrijk 'oor 
baar waren de dagelijkse bezoekjes van Henk, Ria, 
Marieke, Lisa en Tom en wns gelukkig met de hulp 
<lie zij haar steeds hebben geboden. Ze was gastvrij, 
iedereen was welkom en de kotlic stond altijd klaar. 
Ma genoot van de vele be7oekjes van alle kinderen 
en kleinkinderen. Niets was haar teveel. 
Door haar ziekte werd haar wereldje steeds klei ner. 
Het was voor haar helaas niet meer mogelijk om 
zelfstandig te blijven wonen. Temidden van al haar 
kinderen en kleinkinderen is ze tijdig voorzien van 
de ziekenzalving. Na een liefdevolle verzorging in 
het verzorgingshuis Huize Franciscus is ze daar op 
de mooie leeftijd van 89 jaar overleden. 

Dat ze moge rusten in \Tede. 

Liew mama, liei·e oma. je betekende veel \"OOr ons 
en we zijn je daar erg dankbaar voor. We missen je. 

Na de gezongen uitvaart is zij bij haar man begraven 
op het R.-K. Kerkhof te Ootmarsum. 

We danken u voor uw blijken van steun, de vele 
korte bezoekjes en voor uw medeleven na haar 
overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 

Ootmarsum, 1 juni 2005 


