
W11 danken God voor het leven van 

Gezina Helena Wissink·olde Weghuis 
sinds 17 januari 1976 weduwe van 

Antonius Wilhelmus Wissink 

Ze werd op 3 oktober 1912 geboren in Zuid· 
Berghuizen. In het verpleeghuis "Oldenhove" 
te Losser, waar ze tevoren had deelgenomen 
aan de gezamenlijke ziekenzalving, overleed 
ze op 7 januari 1992. Na de Uitvaartmis in 
de Mariakerk te Oldenzaal werd ze in het 
graf van vader bijgezet op het Oldenzaalse 
kerkhof op 10 januari. 

Heel haar leven woonde ze in Berghuizen 
op verschillende adressen, maar hetzelfde 
bleven haar zorgzaamheid en haar diep ge· 
loof. 
Vooral haar 4 kinderen en 1 O kleinkinderen 
zullen zich dat in dankbaarheid blijven herin· 
neren. Want ze stond altijd voor hen klaar 
met grote inzet. wat resulteerde in een hechte 
familieband. Ze was bezig met breien en ha
ken voor haar kinderen en kleinkinderen, een 
goede oppas in allerlei omstandigheden, 
maar ze was ook boeiend in voorlezen en 
het vertellen van verhalen. 

Haar broers en schoonzussen, haar neven 
en nichten waren welkom, het liefst ontving 
ze hen in haar eigen huis. 
Het plotseling overlijden van haar lieve man 
heeft haar diep aangegrepen; het bleef een 
grote opgave om dat te verwerken. 
Veel steun vond ze in haar levend geloof, 
dat ze anderen weer heeft doorgegeven. Van 
harte bouwde ze mee aan de jonge en zich 
daarna verder ontwikkelende Mariaparochie 
en Mariakerk; ze was trouw aan de Eucha· 
ristieviering, ook door de week, met een bij· 
zondere voorliefde voor Maria, bij wier beel
tenissen ze menig kaarsje heeft aangesto
ken. 
Toen haar lichamelijke en geestelijke krach
ten achteruitgingen, verbleef ze eerst een jaar 
bij haar dochter, vervolgens 4 jaar in "Olden· 
hove", waar ze in alle vrede is gestorven. 

"H. Maria, moeder van God, 
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood." 

Uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden heeft ons diep getroffen. 
Wij zijn U dankbaar 

Kinderen en kleinkinderen 


