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In dankbare herinnering aan 

Frederikus Gerardus Besselink 

~- echtgenoot van Marie Lubbers 

Hij werd geboren op 29 december 1909 te Albergen 
en is op 1 januari 2000 plotseling thuis overleden. Na 
de gezongen Eucharistieviering in zijn parochiekerk te 
Zenderen op 6 januari hebben wij hem te ruste gelegd 

op het parochiekerkhof aldaar. 

Hij kwam uit een gezin met vier broers en vier zussen. 
Vanaf zijn geboorte tot aan zijn overlijden heeft hij 
altijd aan de Watereggeweg gewoond. Op 11 oktober 
1949 trouwde hij met Marie Lubbers. Zij kregen 'n 
zoon Jan, die door een noodlottig ongeval op 10 
september 1975 op 17-jarige leeftijd is overleden. Er 
brak toen voor hun een moeilijke tijd aan, ze stonden 
er alleen voor, maar kregen veel steun van familie en 
buren . Zij bleven doorgaan op de boerderij, totdat er 
een oplossing kwam. Zijn neef Bennie moest, 
vanwege de aanleg van de Al, z'n boerderij 

verplaatsen uit Hengelo. Hij kwam toen met zijn gezin 
in Albergen wonen. Freek en Marie betrokken in 
november 1980 een nieuwgebouwde woning naast 
de boerderij . Zij konden het toen wat rustiger aan 
doen en gingen jaarlijks op vakantie. Freek kon hier 
erg van genieten. Zijn interesse in het boerenleven 
bleef bestaan en waar hij kon hielp hij nog mee. Vaak 
praatte hij nog over de leuke dingen, die hij vroeger 
had meegemaakt, zoals de Revue, waarin hij zelf 
gespeeld heeft. Ondanks zijn leeftijd ging hij nog graag 
naar feestjes, verjaardagen en op familiebezoek. Tot 
voor kort ging hij nog wekelijks naar de kerk. Samen 
met Marie bezocht hij ook elke week de 'Bejaarden
soos' in Zenderen en 's avonds legden ze samen nog 
graag een kaartje. 
Op 10 oktober 1999 vierden zij hun gouden 
huwelijksfeest. Freek genoot zichtbaar van deze dag, 
dit deed hij ook op z'n 90e verjaardag enkele dagen 
voor zijn overlijden. 
Dankbaar zijn wij, dat hij zolang in ons midden heeft 
mogen zijn. 

Voor Uw medeleven en belangstelling willen wij U 
hartelijk danken. 

Marie Besse/ink- Lubbers 
Fam. B. Besselink 


