
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Ter dankbare herinnering ·aan 

WILHELMINA MARGARÈTHA HEL THUIS 

echtgenote van 

FRANS MASSELINK 

Zij werd 3 juli 1929 te Oldenzaal geboren. 
Zij ontving het Sacrament van de Zieken 
en stierf op 11 februari 1980 te Beuningen. 
Na de Eucharistieviering op donderdag 
14 februari 1980 is haar lichaam begraven 
op het r.k. kerkhof te Beuningen (Ov.) 

Goede God, ik ben U zeer dankbaar voor 
al het goede, dat ik in mijn leven uit Uw 
hand heb ontvangen, vooral wat U mij in 
het huwelijk hebt gegeven. 
U hebt met liefdevolle hand mijn dierbare 
man, Frans, op mijn levensweg geplaatst. 
Op 19 april 1961 hebben we voor het 
altaar onze liefde voor elkaar bezegeld. 
Wat hebben we samen gezwoegd en ge
ploeterd voor ons gezin. 
Nu ik terug zie op mijn leven voel ik, hoe 
de kracht van God ons heeft geholpen om 
samen ons gezin te leiden en groot te 
brengen. 
Dierbare Frans, u bent voor mij de sterke 
arm geweest en het instrument in de hand 
van God om die kracht uit te delen; vooral 
het laatste jaar heb ik dit aan de lijve 
ondervonden. · 

Beste Ben, Karin en René, jullie zijn al 
bezig je eigen verantwoordelijkheid te ont
plooien. Ik had er zelf zo'n moeite mee 
om jullie los te laten. Ik hoop en bid, dat 
jullie voor vader een steun zijn. Als jullie 
je eigen zelfstandigheid tot ontwikkeling 
brengt onder de leiding van vader, is dat 
voor mij de mooiste gave. 
God moge ook jullie zegenen. 

Voor de vele bl ijken van medeleven on

dervonden t ijdens de ziekte en na het over

lijden van mijn lieve vrouw en onze moeder 

zeggen wij u hartelijk dank. 

F. G. B. MASSELINK 
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