


Een deel van ons leven is heengegaan. 

t 
In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Engelina Hulsink 
weduwe van Antonius Hendrikus Spit 

Geboren 14 juli 1914 te Esschendorf {Old) 
Overleden 2 augustus 1999 te Oldenzaal 

Na de Eucharistieviering in de Emmausparochie 
hebben we haar lichaam te rusten gedragen bij 

pa op de begraafplaats, Hengelosestraat 
te Oldenzaal. 

Ma was een goede en zorgzame vrouw, zeer har
telijk en gastvrij. Gewoon een flJn mens om b•J 1e te 
hebben. Wanneer Je bij ma op bezoek ging moest 
je haar soms teleurstellen wanneer ze voor de 
Z011eelste keer zei "Neem nog war. Toen ze zelf 
n•et meer kon, was zij eerder bezorgd voor de ver
zorgers dan voor haarzelf. Wanneer de verzorging 
haar een kopJe thee bracht zei ze "Heb Je zelf ook 
wel wat?". Dat typeerde haar. 
Haar geluk was haar gezin. Samen met pa stichtte 
zij een gelukkig gezin. Na het overlijden van pa had 
zij een moeilijke tijd. De kinderen en de kleinkinde
ren waren voor haar de kracht om verder te gaan. 
Graag had ze de kinderen biJ zich. Dat was voor 
haar alles' 
Ze genoot ervan als ZiJ werd opgehaald 
·o dat is moot" zei ze dan. De laatste keer dat w11 

haar konden ophalen was op de verjaardag van 
Tonny twee weken geleden. Het ging toen al moei
liJk. ZIJ was een zelfstandige vrouw Toen zij haar 
zelfstandigheid moest opgeven had het leven voor 
haar in wezen geen zin meer. Maar zei ze "Ik kan 
1u111e niet achterlaten·. 
Ma was een gelovige vrouw. Vanaf haar 
H. Communie bad zij elke dag haar schietgebedjes 
tot de H. Maria en de H Jozef, haar beschermheili· 
gen. Beide volgende schietgebed1es moesten wij 
van haar doorgeven. 

0 Mafia, vrij van zonde, reiner dan een /eliebloem. 
Alle harten, alle monden spreksn Uwer lof 8fJ roem. 
Moederlief als het uur zal naderen dat ons mond 
geen woord meer spreekt. 
Ais ons l:*Jed stolt in ons aderen sn ons harte 
weder breekt. 
Ais de hel met ale lagen ons bellangsn zal met schnk. 
Kom de vjand dan ll8fJ898f1 sn onMu>g ons laatste snik. 

H Jozef. vriend Vclfl het Gocöl"ik lrllqe Jezus 
bid loOOI' ons. 
H. Jozef. lelie Vclfl zlivertleid waak OY8f ons. 

Moge de H. God Jozef en Maria haar de rust geven die 
ze zo verdient 

Ma bedankt voor alles 

W1J danken U voor het medeleven bij het overlijden 
van ma 

Kinderen en kleinkinderen 


