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In dankbare hennnenng aan 

Anna Maria Christina 
Wesseling-Kronenberg 

sinds 19oktobor 1974weduwevan· 
Hermanus Bernardus Wesseling . 

Zij werd geboren op 13 ianuan 1915 te Emmen. 
Gesterkt door het H . Sacrament der Zieken, overlffd z11 op 
donderdag 6 mei 1999 to Weiteveen. 
Wij nemen al$cheid van haar op dinsdag 11 mei 1999 tijdens 
een plechtige Urtvaartdienst in de parodliekerk OLV 
KOfllngin van de Vrede te Weiteveeri, waarna we haar te 
ruste leggen op de R K begraafplaats aldaar. 

"Jehebl1esmJdten einde toe gestreden 
To/Godje nep Hi/namJebiJdehand. 
Htjhfleftgetwsterd naar je wnge gebeden. 
Je stap voor stap geleld naar het &J/oofdtl Land. 
En nBBst de droefheid die we moeten dragon, 
is er het weten: Goa heeft je bevn1d; 
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen 
Maar $Chook ons uitzicht op ZJJf) HUW>ghcld • 

(Nel Benschop) 

Graag danken wij u voor uw meeleven en bliJk van deel· 
neming bij het overlijden van onze lieve, sterke en zorgzame 
ma en oma 

Kinderen, klein- en 
achterldeinkindoren. 

VOOf Ma waroo Pa en haar kinderen anes Ze &tond vol over· 
gave altijd voor hen klaar. Vot toewf:Jing heel\ 14 als echtge. 
note aan de zi1 van Pa gestaan . Ze ~eet\ van hem gehouden. 
Als moeder en echtgenote 1s verdriet haar niet gespaard 
gebleven . Zo verloor ze Hany al 10 dagen na Zijn geboorte. 
Tiny verongelukte op 15-jarige leeftijd. Van Pa heeft ze af· 
SClleid moeten nemen toen hij 60 jaar oud was De vetWer • 
king van hel ove<iojden van Pa Vlei haar erg zwaar 
Ze heeft tijd nodig gehad om het huis aan de Kerkenweg als 
ve1hg thuis te ervaren. Een thuis waar zij het middelpunt van 
de familie vormde Zij had haar kinderen en kleinklnderen 
graag om ZIChhe«i. Als het "n llaarlag. was dit alle dagen 
zo Het samenziin als gezin 1n een goede vert:Jondenl>eid 
was voor haar uiterst belangnik Z11 maakte op tiaar manier 
van elk bezoek een leest. Haar levensmotto was: 'Dat het de 
kleine dmgen zijn á1e het doen • 
B J bezoek was Ma 111 haar nopjes Betrokken als ze was op 
do ander, hield ze van de ander Ze stond klaa< om je te ver
wennen en te verzorgen. Het ~eist wilde ze ie zo lang moge
hJk b11 zi<:h houden. Zolang ie bleef zitten, bleef re tenminste 
nog even. 
Haar woorden bij elk afscheid waren: Wccrlcomm ·n
Ondris de tichamolyke P'lnen en kwellingen en de vêlo 
operaties d•e de rheuma en borkomende ziektes met zoen 
brachten, bleef ze levenslust19, vitaal en ondernemend en 
zag ze er altijd goed verzorgd uit. Ze knokte on deed haar 
oelen1ngen: soms wat te energiek; wat ze dan achteraf 
moest ervaren 0. hang naar leven heeft ze tot het einde vol
gehouden. 
De verhuizing van de Kerkenweg naar "De Kloosterhor 1s 
voor haar een grote stap geweest. Zij heeft hier mooie iaren 
gekend, wonend neast haar liefste vriendin en oude buur
vrouw Ida heeft 23 iaar lang de verzorging van Ma op zich 
genomen. De laatste woorden van Ma waren; "Ida bedankt • 
Ma ondervond grote steun aan haar geloof en heeft ons dat 
voorgeleefd. Ze zei gesterkt door het H. Sacrament der Zie· 
ken: "lkgeefmyover. wanllkbenmgoodehanden. • 
Ze wist ZICh ve1bg in Jezus annen. We nemen afscheid van 
haar vol vertrouwen in God. dat wij elkaar b'I Hem terug 
zuftenzien. 

"W11 konden niet b11 ons houden, 
zij die van ons hield 
Ma9fdat zij van ons hJOld, 
zullen wJ bi/ ons houden.• 


