
ter herinnering aan 
Sien Eijsink - Bebseler 
overleden op 2 april 1994 



Weggaan 

Weggaan is iets anders 
dan het huis ui/sluipen 
zacht de deur dichttrekken 
achter je bestaan en niet 
terugkeren 
Je blijft 
iemand op wie wordt gewacht. 

Weggaan kun je beschrijven als 
een soort van blijven. Niemand 
wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
Want je gaat niet weg. 

Rutger Kop/and 

t 
Ter herinnering aan 

Gezina Johanna Eijsink - Bebseler 

Zij werd geboren op 12 september 1920 in Weerselo. Op 6 
juni 1944 begon haar huwelijksleven met Willem Anton 
Eijsink die op 17 december 1981 is overleden. 
Op Goede Vrijdag 1 april ontving zij na een vrij korte, maar 
ernstige ziekte de H. Ziekenzalving, waarna zij op 2 april in 
haar eigen huis in Markvelde is overleden. 
Op 6 april werd haar lichaam begraven op het kerkhof van de 
parochie Wegdam in Hengevelde. 

l 

Juist toen het voorjaar, waarvan zij altijd zo intens kon 
genieten, zich weer begon te openbaren , hebben wij 
afscheid moeten nemen van moeder die evenals vader 12 
jaar geleden volledig machteloos was, toen ze getroffen 
werd door een slopende ziekte. Graag hadden wij haar nog 
een aantal jaren in ons midden gehouden. 
Zij heeft veel geleden aan het vroege afscheid van vader. 
Pas de laatste tijd begon ze weer wat op te fleuren en 
genoot ze des te meer van de mensen dicht om haar heen 
en van de natuur. Dat ze dan ook nogal plotseling getroffen 
werd door een ernstige ziekte waarvan ze niet meer kon 
herstellen, kwam hard aan bij ons en ook bij de naaste 
familie, buren, vrienden en goede kennissen. Hoe moeilijk 
zo'n definitief oordeel ook is, moeder aanvaardde haar 
harde lot en gaf zich - gesteund door haar grote geloof in 
God - geheel over. Door de zekerheid van een welbesteed 
leven, had ze geen angst voor het afscheid dat tenslotte 
met ons om haar heen op rustige en indrukwekkende wijze 
plaatsvond. 

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alles wat moeder 
voor ons heeft gedaan. Haar zorgzaamheid en medeleven 
zullen wij nooit vergeten. Vanaf de geboorte tot haar dood 
heeft ze altijd op het platteland gewoond en gewerkt. Ze 
leefde daarbij geheel in dienst van haar man en kinderen. 
Ze vertoefde graag op de achtergrond. Lezen was haar 
hobby en daarnaast had ze veel interesse voor de natuur, 
de politiek en andere maatschappelijke ontwikkelingen. 
We zullen moeder erg missen. Met vader heeft zij ons 
gevormd tot de mensen die we zijn. Nu zij beiden overle
den zijn moeten we samen verder met mooie en dierbare 
herinneringen aan onze ouders. 

De kinderen 


