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ONZE LIEVE VROUW 

VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

BID VOOR HEN 



t 
Wij bidden U, God, dat Gij de plaats van v rede , 

Licht en verkwikking wilt schenken aan 

JOHANNA MASSELINK 
echtgenote van Johannes Lodewijk van Bergen 

Zij werd geboren te Losser op 15 januari 1919 en 
ging onverwacht van ons heen op 14 september 
1976. Op 18 september hebben we haar lichaam 
te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo o , 

waar het afwacht de Dag der Opstanding 
in heerlijkheid . 

Dikwijls komen we in het leven te staan voor de 
vraag naar het , , waarom'' en wij weten er geen 
antwoord op te geven. Zo ook nu. 
Onverwacht nam God deze echtgenote en moeder 
weg, zonder afscheid te kunnen nemen van allen 
die haar zo dierbaar waren. Maar de herinnering 
aan haar zal ons steeds bij blijven, want in haar 
goedheid , liefde en zorgzaamheid voor haar man 
en kinderen is zij een voorbeeld geweest voor 
ieder die haar heeft gekend . 
Haar leven is niet zonder zorgen en moeilijkheden 
geweest, maar samen met haar man , gesteund 
door hun liefde voor elkaar heeft zij dat alles 
weten te dragen. En zij vond de kracht in haar 
geloof en Godsvertrouwen om samen met haar 
man aan haar kinderen een richtlijn voor het 
leven mee te geven. 
Lieve man en kinderen, God heeft mij geroepen , 
maar wij blijven met elkaar verbonden door de 
onverbrekelijke banden van I iefde, waarmee wij 
op aarde met elkaar verbonden waren. 
Mijn kinderen, blijft een grote steun voor vader 
en helpt hem om dit offer te kunnen dragen. Ver
geet het goede voorbeeld niet dat vader en ik aan 
jullie gegeven hebben. 
God, wij danken U voor alles wat wij door 
moeder van U hebben ontvangen en wij vragen 
U. wilt haar voor dat alles belonen in Uw Rijk 
van vrede en vreugde. 


