
Dankbaar gedenken wij 

Freke Lassay 
échtgenote van Willie Eissink 

Zij werd geboren op 3 juli 1934 te Surabaya
lndonesië en op 26 februari 2000 is zij overle
den in het bijZIJn van haar man en kinderen. 
Op 2 maart hebben wij afscheid van haar ge
nomen in de H. Nicelaaskerk te Denekamp, 
waarna we haar hebben begelerd op haar laat
ste weg naar het crematonum te Usselo. 

MiJn vrouw en mams was een actieve vrouw, 
bliJ en trots als ze haar kinderen en kleinkinde
ren omzrch heen had. Voor de kleinkinderen 
was ze een bijzondere oma, altijd actief samen 
bezig ZIJn met allerhande dingen. Maar het sa
men zijn was het allerbelangrijkste. Samen met 
haar man en vrienden op vakantie naar de zon 
waren een deel van haar leven. Daarom volgde 
ze fanatiek Engelse en Spaanse lessen. 
Ook was ze regelmatrg te vinden op de Jeu de 
Boules baan waar ze een aardig balletje kon 
werpen. 

Tijdens haar ziekte heeft ze nooit geklaagd. Blij 
was ze dat ze nog thuis mocht komen in de 
nieuwe woning aan de Bromeliastraat 15. Wij 
hebben haar kunnen verzorgen en samen heb
ben wij daar afscherd van haar kunnen nemen. 

Lieve kleinkinderen. 

Straks is mijn leven voorbij mijn parett;es. 
De ;ouwe gaat door maar dan zonder mij. 
Even zal de tijd stillijken te staan. 
Maar je zult dan toch door moeten gaan. 
Ga op zoek naar de zonnetjes in je leven. 
Laat hun straalt;es ;ullie warmte geven. 
Laat ze je voeden met warmte en kracht, 
Zodat jij kan stralen, zoals de maan in de nacht. 

Ik wens jullie een liefdevolleven toe 
Veelliefs en miljoenen kusjes 
VanOma Wil/ie 

Freke en mams. we zullen je missen! 

Onze dank gaat urt naar de specialisten en ver
pleegkundigen Medrsch Spectrum Twente. De 
liefdevolle verzorgrng door de Thuiszorg Cen
traal Twente, huisartsen en een ieder die ons 
tiJdens haar ziekte en overlijden heeft gesteund. 

Willie, kinderen en kleinkinderen 


