


1 n dankbare herinnering aan 

Wilhemina Maria Wissink - Oude Alink 
Min y 

echtgenote van ,\lfons Wissink 

l\ liny werd geboren op 20 januari 19+4 in de gemeente Losser. 
In de nazomer rnn 2007 kreeg ze te horen, dat ze ongeneeslijk 
ziek was. Nimmer klagend en wat , ragen<l is ze gesterkt door 
het H. Sacrament der 7.icken thuis op 31 juli 2009 oYerleden. 

We hebben afscheid ,·an haar genomtm tijdens een plechtige 
gezongen uitvaart in de Manakcrk te Oldenzaal, waarna we 
haar ter ruste hebben gelegd op de begraafplaats aan de 
Schipleidelaan. 

IF'y dan~11 11 ,-oor 11n, bela11gstelli11g m(l(lf bo1111al mor 11w oprtd>te 
medelemt na het onrlydw m,r 11Jfi11 lier~ 1-ro11J1.; 011~e c;_o,;~v1me moeder 

en oma 

Oldenzaal, 5 augustus 2009 
13urg. Eekhoutscraar 26 

,\ lfons Wissink 
Joachim en )1ariekc: 
S eth, Rnuke 
Gerwin 

1\1 iny, jouw onaflaten<le liefde en zorg in alle jaren Yan ons 
huwel ijk ,·oor mij, Joachim en Gerwin ,·ormdcn de basis 
,·oor een grote binding in ons gezin. Je creativiteit en 
doorzettingsHrmogen zorgden onder alle omsrnndighe<lcn 
altijd Yoor een lichtpuntje. Nare berichten en ti1dcn trotseerde 
je en je keek steeds weer met goede moed naar de <lag Yan 
morg<.:n. Graag ging je bij de familie op ,isitc, maar de <leur 
stond ,·oor anderen ook wagenwijd open. Wc hebben samen 
een fijne tiJd gehad. Ik moet, maar ik kan je niet missen. Ik zal 
je altijd blijven koesteren. - Alfons . 

We hebben aan ma een zorgzame en lien• moeder gehad. l\fcL 
alle aandacht en warmte stond je altijd rnor ons klaar. Niets 
was JC te, cel. Je stimuleerde ons om te studeren en cc sponrn. 
Je wa.s samen met pa in ons <loen en laten de meest trouwe en 
\'Urigc supporter. \Ve hebben gevoeld, dat ie echL veel ,·an ons 
hield. t\la wc zijn blijYm d trots op je. - Joachim en Gerwin. 

Je straalde als je iets ,·oor ons kon bctekrnrn en je hebt heel 
,Td Yoor ons betekend. Jij lier ons merken <lat je YCcl ,·an ons 
h ield. Seth was je 'prins' en toen je wist dat Renske ons 
dochtertje zou worden, noemde JC haar je 'wonder'. Je hebr 
er voor gevochten om Renske cc ~icn. Helaas heb je haar maar 
één keer in je armen mogen sluiten . Wat wUcn we je missen, 
maar de herinneringen zijn onuitwisbaar. - Joachim en Marieke 

Wal was je bezorgd om mij en wat gaf je mij YCcl lief Je. Jt 
.steunde mij onYoorwaardelijk <loor dik en dun. Wat was het 
moeilijk om je los te la ten. Ik had graag veel "an jou\\· zorg 
,·oor mij aan je willen teniggeYen. Jouw blik in je ogen zal ik 
nooit , erge ten. )lama Yoor eeuwig bedankt. - Gerwin. 

Oma l\liny, jij was mijn allerbeste speelkameraad. Samen 
deden we verstoppertje, samen naar de eendjes en Yisscn en 
samen op de fiets naar het Yiaducl o,·er de autoweg. Het wa.s 
een feest om bij oma J\!iny en opa -\lfons te mogen slapen. 
,\Is Renske 'groot' is, dan 7al ik haar YCrtdlen dat jij heel 
lief \\'as en dac jij haar echt knuffelde toen zij één dag oud 
was. - Seth en Renske. 




