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In dankbaarheid gedenken wij 

Hendri.ka Antonia 
Christina Benerink 

echtgenote van 
Johannes Antonlus Massellnk 

Moeder werd geboren te Reuturn op 31 maart 
1921. Op 28 oktober 1947 trad zij in het huwelijk. 
Haa~ .~evensweg is. niet over rozen gegaan. In 
moethJke omstandtgheden en met weinig mid
delen die haar ter beschik-king stonden beeft zij 
zich met heel haar persoon gegeven om goed voor 
haar man en kinderen te zorgen. Niets was haar te 
veel wanneer het haar gezin ten goede kwam. 
Altijd was zij zorgend bezig in en om het huis. ZiJ 
was het hart van het gezin. Ondanks de suiker
ziekte, waaraan zij vele jaren leed bleef ziJ 
wilskrachtig werkzaam. ' 
Moeder was iemand, die van mensen hield, zij was 
graag onder de mensen. Belangstellend en mee
levend, was zij blij met de blijden en bedroefd met 
de bedroefden. Eenvoudig en bescheiden was zij 
tevreden met het eenvoudige. 
Uit eigen ondervinding wist zij hoe moeilijk het 
leven kon zijn. Daarom was haar begaan - zijn 
met medemensen zo eerlijk en oprecht. 
J:?e laatste jaren van haar leven werd zij door 
ztekte zwaar beproefd. Het viel haar moeilijk 

herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen te 
worden. 
Diep gevoelig van aard was zij zichtbaar, erken
telijk voor hartelijkheid en meeleven. De laatste 
weken dat zij in haar geliefde huis was bij haar 
man en kinderen, ging haar gezondheid sterk 
achteruit. Het was voor haar een kruis nauwelijks 
te kunnen zien en niets meer te kunnen doen. 
Zonder klagen droeg zij haar kruis. Tot het laatst 
toe bleef zij vertrouwen op beter. In groot geloof 
ontving zij de laatste sacramenten. Op de avond 
van 2 juni 1987 ging moeder in vrede van ons 
been. In geloof heeft zij geleefd, in geloof is zij 
gestorven. Op 6 juni d.a. v., daags voor Pinksteren 
hebben wij tijdens de eucharistieviering afscheid 
van haar genomen baar te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof te Reutum. 
Moge de H. Geest, de grote Trooster in de tijd, 
aan haar de vreugde van de eeuwige rust en vrede 
schenken. 

Voor uw belangstelling in de tijden van haar ziek 
zijn en medeleven, ondervonden in de dagen na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg
zame moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Reutum, juni 1987 
Hanstieweg 6 

J. A. Masselink 
Kinderen en 
kleinkinderen 


