
Om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn we dankbaar. 



t 
In dankbaarheid blijven we de herinnering 

vasthouden aan 

Gesina Berendina Assen-ten Dam 
echtgenote van Hermanus Reginus Assen 

Mamma werd geboren op 2 juli 1912 te 
Haaksbergen en overleed op 24 december 1994 in 
het S.M.T. ziekenhuis te Hengelo (Ov), nadat ze 
voorzien is van het sacrament van de zieken. 
Op woensdag 28 december d.o.v. hebben we 
afscheid van haar genomen in de kerk van 
0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bentelo. 
Daarna hebben we haar ter ruste gelegd op 't r.k. 
kerkhof aldaar. 

Als je 59 jaar bij elkaar bent, valt afscheid nemen 
niet mee. Veel lief en leed hebben onze ouders in 
deze jaren gedeeld. 
Mamma zal in onze herinnering dan ook voortleven 
als een meelevende, zorgzame en hardwerkende 
vrouw, moeder en oma. 
Ondanks alle goedheid is haar leven zeker niet over 
rozen gegaan. Al op zeer jonge leeftijd verloor ze 
haar moeder. Zo leerde ze van kind af aan verdriet 
en pijn in stilte te verwerken. Wat er in haar 
omging, kon ze maar moeilijk uiten. En 't was voor 
ons niet altijd gemakkelijk om daar goed mee om te 
gaan. Zeker de laatste jaren niet, toen ze steeds 
meer van onze zorg afhankelijk werd. 

Toch hield ze van ons. Vol belangstelling volgde ze 
ons leven en was trots op wat wij deden. En als je 
haar iets vroeg, dan was niets te veel. Het liefste 
verraste ze ons met haar zelfgemaakte handwerkjes. 
Zo heeft ze voor ons allemaal nog, als 'n dierbare 
herinnering, 'n schilderij gemaakt. 
En tot aan de laatste dag toe, dat zij thuis was, had 
ze zorg voor pappa, voor ons, haar kinderen en 
kleinkinderen. Dankbaar ook, was ze voor onze 
zorg om háár. Als pappa 's morgens haar ' t eerste 
kopje koffie bracht, zei ze altijd heel blij "wat lek
ker!" 
Bij alle moeilijkheden zocht ze vaak in stilte haar 
steun en kracht in haar geloof. 
In oktober '89 werd ze ernstig ziek. Dat kon ze 
maar moeilijk accepteren. Als je vroeg hóe 't ging 
dan was 't altijd "goed". Haar sterke wil om te 
leven bracht haar er in de moeilijke periodes steeds 
weer bovenop. Maar deze laatste keer bleek dat her
stel niet meer mogelijk was. Vol overgave en in alle 
rust is zij gestorven, de dag voor Kerstmis. Vol ver
trouwen ook, dat ze nu bij God zal zijn. 

Lieve vrouw, mamma en oma. 
We zullen je missen. We danken je voor alles wat je 
voor ons gedaan hebt. We zullen je nooit vergeten. 

Wij danken u van harte voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en ook na ' t overlijden van mijn 
vrouw, onze mamma en oma. 

H.R. Assen 
Kinderen en kleinkinderen 

Bentelo, 28 december 1994 


