
t 



Een fijne en dankbare herinnering aan 

Jo Sessink-Scholten 

Zij werd geboren op 17 augustus 1918 te Oldenzaal. Ge
sterkt door de H. Sacramenten der Zieken overleed zij op 
4 september 1994 in het verzorgingstehuis 'de Molenkamp' 
te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van haar genomen tij
dens een viering in de Allerh. Drieëenheidskerk op 8 sep
tember 1994 en haar daarna begeleid naar het cremato
rium te Usselo. 

Wij zijn bedroefd dat wij toch nog vrij onverwacht afscheid 
van haar hebben moeten nemen. We wisten dat zij ernstig 
ziek was en dat het eens zou eindigen. Tegelijkertijd troost 
het ons dat haar een langduriger lijden bespaard is geble
ven. 

Al op jeugdige leeftijd speelden gezondheidsproblemen haar 
zodanig parten dat een ziekenhuisverblijf van 1 jaar nood
zakelijk was. Maar ook tijdens haar verdere leven zouden 
haar regelmatige bezoeken aan huisartsen, specialisten en 
ziekenhuizen niet bespaard blijven. 

In de jaren dat haar lichaam goed meewerkte was ze actief 
op het gebied van korfballen en zwemmen. Ook in creatief 
opzicht liet ze zich niet onbetuigd. Handig als ze was vond 
ze veel voldoening in het maken van kleding. 
Sport bleef haar altijd boeien. Jarenlang woonde ze de uit-

en thuiswedstrijden van Quick '20, waar Frits speelde, bij. 
Ook later bleef ze verschillende takken van sport geïnte
resseerd volgen. Zij het dan dat dit noodgedwongen via de 
TV moest gebeuren. 

'Oma Pluis' , de naam die de kleinkinderen haar gaven, blijft 
onverbrekelijk verbonden met haar jaren aan de Gruttostraat 
en de poes waar ze zo aan gehecht was. 
De verhuizing naar de Pr. Bernhardstraat bracht haar wat 
dichter bij de Plechelmustoren, het hart van de boeskool
stad. Haar verslechterde gezondheidstoestand maakte een 
lang verblijf daar onmogelijk. In ·de Molenkamp • leefde ze 
onder de goede zorgen en aandacht van het personeel weer 
helemaal op. 
Helaas heeft ze niet lang van haar nieuwe omgeving mo
gen genieten. Vooral de laatste maanden was ze geheel 
aangewezen op de zorg van anderen. 
Velen omringden haar met goede zorgen waarbij Frits toch 
steeds haar grootste steun en toeverlaat was. Vanuit die 
zorg heeft ze het H. Sacrament der Zieken ontvangen en is 
ze omringd door haar dierbaren rustig ingeslapen. 

Wij zeggen U dank voor uw meeleven na het overlijden en 
bij het afscheid nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma. 

Frits Sessink 
ingrid, Herman 
Maarten, Luuk 


