
In dankbare herinnering aan 

Johanna Helen Maria van Rijn 

sinds 15 juli 1991 weduwe van 
Albertus Antonius Gualbertus Oude Wesselink 

Zij werd geboren op 8 september 1921 in Beckum en 
omringd door haar kinderen is ze op 

4 mei 2001 in huis overleden. 
In de afscheidsviering op woensdag 9 mei 

hebben wij afscheid van haar genomen in de 
parochiekerk St. Stephanus te Bornerbroek, 

waarna wij haar te ruste hebben gelegd op het 
parochieel kerkhof. 

Jammer dat ze niet meer bij ons is. Een lang leven 
wordt nu afgesloten. Een leven van wer1<en en zorg. 
Zorg voor haar gezin en zorg voor anderen. Samen 
met vader heeft ze hard gewer1<1 om het gezin en het 
bedrijf draaiende te houden. Ruim 45 jaar was 
Bornerbroek haar plek. Haar wer1< in het bedrijf bracht 
haar met veel mensen in contact, daar heeft ze van 
genoten. Ze voelde zich thuis in Bornerbroek. Vele 
jaren is ze lid geweest van het dameskoor, waar ze 
altijd met veel plezier naar toe ging. Na het plotseling 
overlijden van Huub in 1983 werd alles anders, ieder 
had zijn eigen verdriet. Voor haar was d~ verlies 
ondraaglijk. 

Maar ze was ster1< en ging samen met vader en hun 
kinderen toch door. In 1984 gingen ze het wat 
rustiger aan doen en trokken zich terug uit het bedrijf. 
In 1991 werd ze getroffen door een herseninfarct. 
6 weken is ze ernstig ziek geweest, maar wilde nog 
niet van ons gaan. Ze kwam weer thuis en probeerde 
haar leven weer op te pakken, maar dat ging niet 
zoals ze zelf wilde. 3 weken later kwam vader te over
lijden en werd Jeanette haar steun en toeverlaat. 
Samen verhuisden ze naar Borne en gingen veel naar 
de kinderen en kleinkinderen, een eind wandelen of 
gewoon ergens 'n kopje koffie drinken. 
Veel zorg had ze over haar kleinkind Benno en als 
oma moest ze dan ook nog meemaken dat een klein
kind haar werd afgenomen. Benno werd 10 jaar. 
4 maand geleden kreeg zij te horen dat ze 
ongeneeslijk ziek was. Dit kon zij moeilijk aan· 
vaarden. Ze kon er met de kinderen niet over praten, 
ze wou immers in ons midden blijven en heelt 
gevochten tot de laatste dag met veel pijn en stil ver
driet. Heel dankbaar zijn wij dan ook dat Jeanette de 
kracht heeft gekregen om haar tot aan het eind thuis 
te verzorgen, zeker ook in samenwer1<ing met de 
goede hulp van de dames van de Thuiszorg. 
Maar moeder is hier zeker heel erg dankbaar voor, 
want haar wens was thuis sterven. En dat is met grote 
voldoening volbracht. 
Moeder, oma bedankt voor alles, jouw ster1<e karakter 
leeft In ons door. Wij zullen je nooit vergeten. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziek
te en na het overlijden van moeder en oma zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

Fam. Oude Wesselink 


