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CORNELIA THIMOTHEA SCHREUR 

echtgenote van 
Johannes Hermannus Masselink. 

Zij werd geboren te Losser op 31 de· 
cember 1936. Zij overleed, moegestre· 
den, op 17 oktober 1987 in het Zieken· 
huis "Ziekenzorg" te Enschede, nadat 
zij op de avond tevoren het Sacrament 
der Ziekenzalving had ontvangen. 
De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd 
gevierd in de kerk van Maria Geboorte 
te Losser op 21 oktober d.o.v" waarna 
wij haar te rusten legden op het r. k. 
kerkhof aldaar. 

Intens verdrietig moeten wij nu al mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder 
teruggeven aan haar God e~ Schepper. 
Ruim 32 jaar is zij gelukkig getrouwd 
geweest en in haar huwelijk mocht zij 
de moeder worden van twee zonen. 
Zij had reeds op jonge leeftijd geleerd 
voor haar gezinsleden te zorgen, toen 
haar eigen moeder kwam te overlijden. 
Deze zorgzaamheid heeft haar het ge· 
hele leven gekenmerkt : altijd was zij 
er op de eerste plaats voor haar man 
en kinderen. Maar ook gingen haar 
zorgen uit naar haar grote familiekring 
en vele vrienden en kennissen, die nu 
allen om haar sterven verdrietig zijn. 

Naast de vreugde van het gevende hart 
en de bezorgde liefde werden vele ja
ren van haar leven getekend door veel
vuldig en langdurig ziekzijn. Juist ~oen 
toonde zij de diepgang van haar eigen 
karakter: ondanks haar vele ziektes 
bleef zij altijd vol moed en was zij nooit 
klagend. Zo groeide zij uit tot een 
vrouw en moeder om lief te hebben. 
Het liefst was zij in de intimiteit van 
haar gezin en nog één jaar heeft zij 
met heel haar hart kunnen genieten 
van haar kleindochter. Iedereen wist, 
hoe ernstig ziek Corry was en hoe zij 
streed en vocht om bij haar dierbaren 
te mogen blijven. Hoop, wanhoop en 
toch steeds vertrouwen wisselden el
kaar af. Nu is haar strijd gestreden en 
mogen wij vertrouwen, dat zij i~ ?e 
rust en liefde van Gods Vaderhuis 1s. 
Wij willen bidden, dat Maria, voor wie 
zij een grote verering koesterde, haar 
na zoveel lijden zal brengen in de heer· 
lijkheid van haar verrezen Zoon Jezus 
Christus. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door U betoond na het over
lijden van mijn lieve vrouw en onze 
moeder en oma, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

J. H. Masselink 
kinderen en kleinkind. 


