
In dankbare herinnering ean onze dierbare moeder 
en oma 

MARIA GEERTRUIDA HESSELINK 
sedert 18 augustus. 1970 weduwe van 

Hermanus Wilhelmus Munster 

Zij werd geboren te Reutem op 6 februa11, 1895 Te 
Hertme. waar ze als kind al diende, huwde zij op 7 fe
bruari. 1917 met Hermanus Wilhelmus Munster, gebo
ren te Saasveld. 4 oktober, 1886. 
Ze gingen wonen op z11n ouderll1k huis. de boerde111 
aan de Bornsestraat te Saasveld Daar werden hun zes 
zonen en drie dochters geboren; de oudste dochter en 
twee zonen moesten ze 1n de eerste levens1aren weer 
verliezen. 
T1jd1g gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed zij in de morgen van zaterdag 7 augustus. 
1982. thuis aan de van Reedestraat. 
Woensdag 11 augustus d.a.v. hebben w11 In de paro
chiekerk van Saasveld t11dens de plechtige viering van 
de Eucharistie en van de Uitvaart afscheid van haar 
genomen; de liturgie verkondigde het myslene van 
het geloot: de dood des Heren èn: ·totdat H11 
wederkomt- dat H11 verrezen is. Wij hebben haar ter 
ruste gelegd blJ vader In het fam1lieQraf op het kerkhof 
aldaar. 

Dankbaar zijn wij voor hetgeen zij voor ons in het Ie· 
ven heelt betekend Wat een zorg heeft zij gedragen, 
wat een werk heeft zij verricht In ons gezin en op de 
boerderij. Met vader heelt zij alle beproevingen en 
moeilijkheden gedragen, lief en leed gedeeld, het ver
trouwen en het geloot bewaard en gesterkt in goede 
en kwade dagen. Bij voorkomende gelegenheden was 
zij altijd gaarne bereid te helpen en voor anderen in te 
sprongen; nooit was haar iets te veel. teder heeft nu 
eenmaal zijn eigen gave van God ontvangen, de een 
deze. de andere die. Haar zelfbewust en vaardig karak· 
ter heeft zij heel haar leven mogen behouden, ook. 
toen ze, al te vroeg, lichamelijk steeds meer beperkin
gen moest ervaren. Nog In de kracht van haar leven 
liet haar gezondheid te wensen over en gaf te denken 

en te vrezen. Meerdere keren, tot 1n haar ouderdom, 
moest zij sindsdien In het ziekenhuis opgenomen 
worden; zij redde het telkens weer, maar helemaal ge· 
zond 1s ze nooit meer geworden, volledig hersteld Is 
ze nooit meer geweest. 
Haar werkkracht leek nauweli1ks aangetast, haar 
doorzettingsvermogen niet verminderd; ze ontzag 
zich niet. En wat zit vond dat gebeuren moest, mocht 
niet worden uitgesteld, maar zo mogelijk d11ekt ge
beuren. goed ên vlug: het mocht ook niet te veel ge
duld en tijd vragen. Voor de famt11e en voor de buren 
bleef zij tot het 11aatste toe handwerken. 

De doodge"one, alledaagse trouw, die w11 'zorgzaam
heid' noemen. en die zonder eerlijke hoop en venrou· 
wen niet bestaanbaar Is, was haar kenmerk! Ze was 
niet bezorgd voor haar zelf; ze had alleen •erwacht1n· 
gen •oor haar kinderen en kleinkinderen. Ze ware~ 
nooit uit haar gedachten. Tot het laatste toe ving z11 
de kleine en grotere problemen van zo•elen in haar fa· 
milie en ook daarbuiten op of begeleidde ze met haar 
gebed; hoe vaak heeft z11 tot Mana gebeden, om haar 
te bedanken, omdat alles goed gekomen is; ze kende 
de gebruikelijke gebeden tot Mana uit haar hoofd. tot 
voor heel kort; toen vroeg ze om haar kerkboek en 
haar brtl, zich verontschuldigend, dat zij ze niet meer 
kende! 

Moeder was een godvrezende vrouw: in eenvoud en 
met een oprecht hart diende zij God; met het ontvan
gen van het Sacrament van de Zieken bereidde zij zich 
uiterst zorgvuldig en diep gelovig voor op de ontmoe· 
ting met de Heer, dankbaar om haar leven, om de al· 
leszins blijde en gelukkige levensavond. om de voort· 
durende aanwezigheid en zorg waarmee ze werd om· 
ringd. 

De kinderen, behuwd- klein- en achterkleinkinderen 
van de familie Munster danken u oprecht voor uw me
deleven tijdens ziekte, overlijden en de begrafenis van 
onze zorgzame moeder, behuwd-moeder, groot· en 
overgrootmoeder. 


