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Ter dankbare nagedachtenis aan 

FREDERIKA MARTINA HORSTINK 
echtgenote van ANTONIUS VOSSEBELD 

Zij is geboren op 22 augustus 1898 en zij heeft haar 
hele leven in Hengelo Ov gewoond. Zij huwde met 
een kleermaker, die uit hoofde van zijn vak en zijn 
werk veel thuis was. En dus was zij in de gelegen
heid veel contact te hebben met haar man. Daarbij 
gaf zij in zorg en liefde en werk al haar krachten 
aan haar man. In deze liefdesband werden zes kin
deren geboren. Helaas is Freki al gestorven toen 
zij achttien jaar was. Ans stierf vijf jaar geleden, 
toen zij achtenveertig jaar was . Dat was voor allen, 
en voor moeder een heel groot verdriet. 

Op hoge ouderdom gekomen verhu isde moeder 
samen met vader naar Huize Hooghagen, waar zij 
nog zeven jaren samen gewoond en geleefd hebben. 
In augustus 1982 waren moeder en vader zestig jaar 
getrouwd, en dat was een mooi feest. 

Maar moeders krachten van lichaam en geest wer
den zwakker en zwakker. 

Geheel voorbereid en overgegeven, maar na een 
lange ziekte, is zij rustig gestorven op 7 mei 1983 
in haar kamer in Hooghagen. Zij is 84 j aar geworden. 

Moeder was een gelovige vrouw, die veel er voor 
over had om haar geloof te beleven. We zullen niet 
vergeten. hoe zij In de kracht van haar jaren zoveel 

rel igieuze l iederen uit de kerk steeds maar weer 
zong. We zul len n iet vergeten, hoe zij hartelijk en 
gastvrij was voor alle kennissen. We zullen niet 
vergeten hoe zij zich met haar laatste krachten 
voorts leepte naar de kapel in Hooghagen. 

Nu is zij gestorven. Voor haar vierden we de 
H. Eucharistie ten Uitvaart in de oude vertrouwde 
parochie van Onze Lieve Vrouw van A ltijddurende 
Bijstand op 11 mei 1983. De kerk waar zij zoveel 
geweest was en zoveel gebeden heeft tot Maria. 

Na deze kerkdienst hebben we haar lichaam ge
dragen naar de r. k. begraafplaats op de Deurnln
gerstraat te Hengelo Ov, waar zij wacht op de 
opstanding in de kracht van de Verrezen Heer. 

Moge Mar ia, de moeder van a lle mensen, ook onze 
moeder bege leiden tot de troon van Gods Glorie. 

Zij ruste in vrede. Amen. 

Wij danken al len, die meeleefden met moeder en 
vader en ons allen. tijdens haar ziekte en sterven. 
Dat heeft ons goed gedaan en gesteund. 

Famil ie Vossebeld 

Hengelo Ov, mei 1983 


