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Als dankbare herinnering aan 

JOHANNA BASILIA PRINSEN 
echtgenote van 

Bernardus Johannes Gerhardus Hilberink 

Zij werd geboren op 31 januari 1915 te Emmen. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament van de 
zieken overleed zij op 4 februari 1984 te Almelo. 
De gezongen uitvaart vond plaats op 8 februari 
d.o.v., waarna de crematie te Usselo volgde. 

Zoals ze graag wilde sterven • ooit als het zo
ver zou zijn - zo is ze gestorven: plotseling 
zonder een lang ziekbed en zonder pijn. Tè 
plotseling voor ons, die achterblijven, heeft zij 
afscheid moeten nemen v&n dit aardse bestaan. 
Haar naam roept herinneringen op, aan wie zij 
voor ons was. Nog In oktober vierde zij samen 
met haar man, kinderen en kleinkinderen op een 
vreugdevolle en onvergetelijke manier haar 40-
1arlg huwelijksfeest. 
Haar allerbeste krachten: haar zorg , liefde en 
toewijding gaf zij aan haar gezin: haar man, 
kinderen en kleinkinderen . Vooral naar de al
lerkleinsten onder hen ging haar voorkeur, haar 
zorg en aandacht. 
Met wegcijfering van haar zelf, met veel over
leg en fantasie zette zij zich in voor een goe
de sfeer en een hechte onderlinge verstand· 
houding. 
In haar kontakt en omgang met haar familiele
den, kennissen en anderen was zij bijzonder 
open en hartelijk . Bij alles was haar bedoeling 
oprecht en gaaf. Met grote vanzelfsprekendheid 
wist zij het goede in anderen steeds op te mer
ken en aan te spreken. 
Ze heeft haar leven niet altijd cadeau gekregen. 
Ze heeft armoede gekend, hard moeten werken 
en ze is ook diep geschokt geweest, door het 

vroegtijdige verlies van velen van haar fami lie
leden. 
Toch is heel haar leven getekend gebleven door 
een diep geloof. Vanuit het besef, dat God ook 
aan haar het leven had gegeven om het met 
anderen te leven, heeft zij gedeeld wat zij had. 
Als anderen het goed hadden en geholpen wa
ren, was zij gelukkig; desnoods leverde zij 
wat in, van haar eigen wensen. 
Heel haar leven heeft zij een bijzondere ver
ering en waardering gehad voor Maria en St. 
Jozef. Moge zij nu zelf zijn, waar ook zij zullen 
zijn. dichtbij God in Zijn heerlijkheid, omringd 
door Zijn liefde en verlost van al le zorgen en 
moeite. 
Bij Hem zal zij rust vinden, geborgenheid en 
vrede. Want bij Hem Is al het ouce voorbij. 
Rust zacht, lieve vrouw, moeder en oma. 
In ónze gebeden en In de stilte van óns hart 
zullen wij je dankbaar gedenken. 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven 
bij het afscheid van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma, zeggen wij U op
recht dank. 

B. 1. G. Hilberlnk, 
kinderen en kleinkinderen 


