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echtgenote van Johan Hesselink 

Zij werd op 2 mei 1922 te Gammelke gebo
ren en overleed op 29 oktober 1997 in het 
ziekenhuis te Almelo. Wij hebben afscheid 
van haar genomen tijdens een Eucharistie
viering in de Drieëenheidskerk te Olden
zaal, waarna we haar begeleid hebben naar 
het crematorium te Usselo. 

Met veel verdriet moesten WiJ zo plotseling 
afscherd nemen van mijn lieve vrouw. onze 
moeder en oma, die immers genezen was 
verklaard, maar door een hartstilstand on
verwacht van ons werd weggenomen. 
Moeder kwam uit een groot boerengezin. 
Ze zal er ongetwijfeld geleerd hebben, dat 
Je in Je leven hard moet werken om tevre
den te kunnen leven. Ze had met vader 54 
jaren een gelukkig huwelijk. 
Moeder was een vrouw, die ondanks haar 

chronische reuma weinig klaagde. Wij, de 
krnderen en kleinkrnderen, zochten haar 
geregeld op. Dat stelde ze zeer op pnjs en 
het heeft haar geholpen om flink te blijven. 
Ook haar interesse voor het reilen en zei
len van de kleinkinderen gaf haar plezier, 
met name hun prestaties op de voetbalvel
den Haar ontspanning vond ze ook in het 
puzzelen en het kaarten. Moeder had één 
zus. zij woonde rn Canada. Op moeders 75-
ste verjaardag hebben wij haar zus over 
laten komen. Wat een verrassing en wat 
heeft ze hiervan genoten. Moeder was een 
gelovige vrouw met veel aandacht voor 
anderen en dat is het belangrijkste van ons 
geloven: er willen ZIJn voor anderen. 
Zij is nu bij God. daar ZiJn we van overtuigd . 
Ze heeft dit ook verdiend. 
WiJ blijven haar gedenken rn onze verhalen 
over haar. We bliJven haar levenshouding 
in gedachten houden. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
m1jn vrouw, onze moeder en onze oma. 

Johan Hesselink 
Kinderen en kleinkinderen 


