
In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Jozephina 
Hannink 
weduwe van 

Gerardus Joannes Spekhorst 
eerder weduwe van 

Gerardus Johannes Hasselerharm 

Zij werd geboren te Hasselo (gemeente Weerselo) op 
1 april 1917. Ze is gestorven te Hengelo (Ov.) op 2 
februari 1998. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben we 
haar naar haar laatste rustplaats begeleid op het 
parochiele kerkhof te Deurningen op 6 februari 1998. 

Moeder is als jongste opgegroeid in een groot gezin. 
Na de oorlog is ze in 1946 getrouwd met haar eerste 
man Gerard Hasselerharm. Ze werkten samen hard in 
hun winkel en genoten daarnaast van de prachtige 
vakanties in Oostenrijk. Toen haar man ziek werd en 
nog plotseling stierf, stortte haar wereld in. Ze was nog 
maar 54 jaar. Om alleen de winkel te doen werd haar 
teveel. 
Intussen leerde ze pa, Gerard Spekhorst, kennen en 
ging ze weer een fijne tijd tegemoet. Het was voor haar 
een grote stap om vanuit de stad naar de "boerderij in 
'n brook" te gaan, waar Gerard alleen met zijn drie 

kinderen woonde. 
In december 1976 is ze met pa getrouwd en wij 
hadden weer een moeder. Dat is ze altijd voor ons 
gebleven. Samen mochten ze nog elf mooie jaren 
beleven, waarin ze intens genoten. Vooral samen de 
prachtige tuin onderhouden gaf hen veel voldoe
ning. Pa had het werk op de boerderij wat minder 
gemaakt. Maar plotsel ing is hij gestorven. Het viel niet 
mee om opnieuw te verhuizen. Ze wilde terug naar 
Hengelo. Toch liet ze ons toen vaak blijken dat ze bl ij 
was met ons en met de kleinkinderen. 
Moeder was een sterk gelovige vrouw en Maria had 
een speciale plaats in haar leven. 
Drie jaar geleden kreeg moeder een hersenbloeding 
en kon ze niet meer naar huis terug. Ze kwam in het 
"Borsthuis" te wonen waar ze goed verzorgd werd. Ze 
was alti jd blij met een bezoek en klaagde nooit over 
haar ziekte. Ze reageerde vaak emotioneel op bezoek
jes en wilde als het maar even kon nog naar buiten, 
genieten van de bloemen. 
Ze ontving ook de Ziekenzalv ing. De laatste weken 
namen haar krachten sterk af en in de avond van Maria 
Lichtmis is ze rustig ingeslapen. 

' Moeder, leef nu met je dierbaren bij God ' 

Allen d ie met moeder en oma tijdens haar ziek zijn 
hebben meegeleefd en haar hebben verzorgd en die 
ons gesteund hebben rond haar overl ijden, willen we 
graag heel hartel ijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


