
Voorbij de moeite, angst en pijn 
moet er een tuin van sterren zijn 

Met liefde willen wij blijven denken aan 

Johanna Maria 
Sessink-ten Wolde 

Moeder, oma werd geboren op 7 augustus 
1911 te Losser. Ze kwam uit een gezin van 
vier kinderen, waarvan 3 broers en zijzelf. 
Op 12 augustus 1939 trouwde zijn met 
Marinus Sessink, waarmee ze veel mooie 
jaren gekend heeft. 
Jullie waren blij met de geboorte en 
opvoeding van vijf kinderen en vijf kleinkin
deren, waarmee ze een hechte band had
den. 
Tien jaar terug overleed vader, opa. 
Zij was een levenslustige, lieve, humorvolle 
en ijdele vrouw. Ze zocht graag haar ple
zier op zonder iemand tot last te willen zijn. 
Ze hield ook van planten. Ze gaf ze veel 
aandacht en met veel succes: als een 
plant bijna het einde had bereikt dan wist 
zij ze wel in de bloei te zetten. We zullen 
dan ook zeker haar groene vingers missen. 
De laatste jaren heeft ze in de Hatteler 
gewoond, waar ze met de bewoners en de 

zorg veel plezier heeft gehad. 
Haar 90e verjaardag wilde ze niet onge
merkt aan ons voorbij laten gaan. Ze vond 
dit echt een mijlpaal. Haar vriendin en zij, 
die elkaar al 70 jaar kennen, hebben daar 
met veel plezier over gesproken. 
Met de geboorte van haar achterkleinkind 
was ze helemaal in de nopjes en tot de 
laatste dag fleurde ze weer helemaal op 
als Kimberly langs kwam. 
Het ziekenhuis was geen onbekend terrein 
voor haar en met haar wilskracht en door
zettingsvermogen kwam ze er steeds weer 
bovenop. 
De laatste twee maanden werd ze steeds 
zwakker maar bleef, zoals ze altijd is 
geweest, helder van geest en vergat dan 
ook niets. We hebben haar met veel liefde 
en humor weten op te beuren en daar 
genoot ze van. 

We vonden het fijn met je en zijn dankbaar 
dat je zo lang in ons midden bent geweest. 

Wij danken u hartelijk voor al uw belang
stelling en medeleven. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 




