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Een herinnering aan 

Anna Maria Helena Wesseling 

Zij werd op 19 april 1904 te Emmen 
geboren en op 13 maart 1998 is ze te 

Eibergen overleden. 

Bid en werk. 

Wanneer wij terug blikken op het leven van 
tante Marie, kunnen we vaststellen dat bidden 
en werken van grote betekenis voor haar zijn 
geweest. Gebeden heeft ze met volle overgave 
en gewerl<t met volledige inzet zolang haar 
lichaam dat toeliet. 
Samen met haar vriendin Maria heeft ze in 
Breda een aantal mooie jaren doorgebracht 
maar toch besloot ze later om wat dichter bij 
haar naaste familie in Neede te gaan wonen. 
Bij de familie Woerds aan de Borculoseweg 
vond ze een goed thuis, waar ze met veel ple· 
zier heeft gewoond. Toen het moeilijker werd 
om alles zelf te doen heeft ze in de Whemerhof 
en later in de Meergaarden in Eibergen, van die 
rust en verzorging mogen 

genieten waar ze eigenlijk nooit iets van wilde 
weten. 
Ze was steeds bijzonder dankbaar wanneer 
iemand bij haar op bezoek kwam en ze was 
altijd belangstellend en meelevend met het wel 
en wee van haar vrienden en bekenden. 
Het oud worden heeft haar zeer aangegrepen, 
en het verbaasde haar dat haar lichaam niet 
meer in staat was die dingen te doen, die altijd 
zo normaal voor haar waren geweest. 

Als we met haar spraken over haar hoge leef· 
tijd en de lichamelijk nadelen die er voor haar 
aan verbonden waren, zei ze: "Maar ja wat wil 
je, ik ben oud, het zou veel erger zijn als een 
jong mens zich zou voelen zoals ik me nu voel". 

Tegelijkertijd vond ze het beangstigend dat het 
onherroepelijke afscheid steeds dichter bij 
kwam, want afscheid nemen van mensen 
waarvan je houdt is één van de moeilijkste din
gen in het leven. 

Wij zullen in dankbaarheid aan haar blijven 
denken. 

Wij danken U hartelijk voor Uw blijken van 
medeleven. 

Familie Wesseling 




