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Als leven lijden wordt 
is sterven 'n gewin. 

In dankbare herinnering aan 

Maria Konter 

echtgenote van 

JOHANNES GERHARDUS HESSELINK 

Zij is geboren op 30 september 1904 te Gronau 
(Dld) . Na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken is zij op 24 februari 1994 overleden in 
het verpleeghuis Oldenhove te Losser. Op 28 fe
bruari d .o.v. is zij na de Eucharistieviering in de 
H. Gerardus Majella Kerk te Overdinkel, ter ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Moeder en oma heeft een hoge leeftijd mogen 
bereiken. Samen zijn Pa en Ma bijna 65 jaar ge
trouwd geweest. Hun 60-jarig huwelijk met een 
Eucharistieviering thuis, was een hoogtepunt in 
haar katholieke leven. 
Door haar ziekte en ouderdom leefde ze de 
laatste 2 jaar. helaas gescheiden van Pa. 

Ze leefde met haar geest in een andere wereld. 
We kwamen graag bij haar op bezoek. Jammer 
genoeg heeft ze niet alle bezoekjes bewust mee 
gemaakt. Door samen met haar een vertrouwd 
liedje te zingen, was er toch weer een stuk her
kenning. 
Zij was een vrouw en moeder om van te houden. 
Ze had een groot plichtsbesef ten opzichte van 
haar gezin. 
Ze was erg dankbaar dat alle kinderen het goed 
met elkaar kunnen vinden. Dat zei ze ook vaak. 
Terwijl ze zelf genoeg zorgen had voor haar ei
gen gezin, had ze ook oog voor de zorgen van 
anderen. 
Met Kerst werd menig gezin verrast met een 
pakje. 
Haar lijfspreuk was: "Wat de rechter hand doet, 
hoeft de linker niet te weten". 
Moeder was een zeer gelovige vrouw, die veel 
heeft gebeden. Ze heeft haar geloof aan ons 
door gegêven . 
Ze heeft voor Pa, voor ons haar kinderen en 
kleinkinderen haar best gedaan en meer kun je 
niet van een moeder verlangen. 
l'y1a bedankt en rust zacht. 

Wij danken U hartelijk voor het medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en 
oma. 

Familié J . G. Hesselink 


