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Ter dankbare herinnering aan 

Gerritdina Antonia Wissink 
echtgenote van Hermanus Hollegien 

geboren te Middel op 24 oktober 1908 
overleden te Raalte op 21 januari 2000 

voorzien van het Sacrament van de Zieken 
Wij hebben haar ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Broekland. 

Moeder en oma heeft de leeftijd bereikt van de zeer ster
ken. Met haar man is zij 64 jaar gelukkig gehuwd geweest. 
Ze kenden in feite elkaar al bijna 90 jaar, want zij waren 
buurkinderen. Hun 60-jarig huwelijksjubileum hebben Z!.: 

met elkaar en met hun kinderen en kleinkinderen mogen 
vieren. Zij was een fijne, zorgzame moeder, die zich geheel 
heeft ingezet voor haar gezin. Zij heeft altijd hard gewerkt. 
Ook ging zij haar kinderen voor in een diep geloofsleven. 
Als kind ging ze iedere morgen in Boerhaar naar de kerk 
en dan naar de R.K. school aldaar. Ook had ziJ daar iedere 
week katechismusles, waar haar latere man ook naar toe 
ging. Zij leerde haar kinderen dagelijks de rozenkrans te 

bidden en ook de devotie van de negen eerste vrijdagen. 

Ze zei: "Dan zal Maria er voor zorgen dat je in de hemel 
komt". Ze was gek op haar kleinkinderen. Ze had er alles 
voor over. Toen ze nog helder van geest was, zou ze geen 
verjaardag vergeten. 

Ook stond ze altijd klaar voor anderen, die hulp nodig had
den. A Is er zieken in de buurt waren, ging zij helpen. In die 
tijd was er op vele plaatsen grote armoede, die zij ook ge
kend heeft. 

In 1990 is zij met haar man naar St. Willibrord in Boskamp 
gegaan. Daar waren zij gelukkig met elkaar en met de ande
ren. Helaas heeft zij in 1996 een heup gebroken en is zij naar 
de Hartkamp in Raalte gegaan en werden zij na 60 jaar hu
welijk van elkaar gescheiden. Wel kwam zij gelukkig iedere 
week bij hem op bezoek. Op de Hartkamp was zij het zonne
tje van haar afdeling. De laatste tijd gmg haar geest achter
uit. Zij is tijdig voorzien van het Sacrament van de Zieken. 
Dit was voor haar een goede voorbereiding op haar over
gang naar het geluk bij God. 

Moge zij nu blijvend bij God gelukkig zijn en een voorspreek
ster voor man en kinderen. 

Voor uw blijken van medeleven na haar overlijden danken 
wij U van harte. 

Herman Hollegien 




