
Herinner mij hoe ik il'fl.J en nog a!le.J kon. 



Op een gezegende leeftijd is 
uit ons midden heengegaan 

Maria Timmers-Masselink 

sinds 25 januari 1979 weduwe van 
Hermannus Johannes Timmers 

Ze werd geboren op 29 augustus 1900 in Uelsen 
(Duitsland). In het Oldenzaalse ziekenhuis is zij 
overleden op 19 juli 1996. We hebben haar dank
baar herdacht tijdens de Uitvaartmis in de Marîa
kerk, waarna we haar lichaam hebben bijgezet 
in het graf van vader op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 23 juli. 

Op deze manier willen we u onze dank betuigen 
voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 

Opgegroeid in het grensgebied van Duitsland, 
leerde ze Hermannus Timmers kennen, met wie 
ze trouwde in de H. Joseph en Pancratiuskerk te 
Vasse. Vanaf dat moment woonden ze in Berg
huizen, eerst in de boerderij, later aan de Ensche
desestraat. 
Ze was een goede moeder voor haar 4 kinderen, 
aan wie ze het waardevolle van het leven en van 
het geloof voorhield. Ze hielp haar man op de 
boerderij en in het bedrijf, maar had daarin ook 
haar eigen taak; veel lief en leed hebben ze sa
men gedeeld; vooral het verdriet om het ziekbed 
en het overlijden van hun oudste zoon Johan in 
1957. Later kwamen de kleinkinderen, op wie ze 
trots was en met wie ze intens meeleefde. 
In haar lange leven heeft ze veel veranderingen 
meegemaakt, maar ze kon goed zich omscha
kelen en aanpassen. 
Ze was een vrouw met een sterk geloof, dat haar 
steun gaf en doorzettingskracht. De Kerk van 
Jezus Christus en de eigen parochie beteken
den veel voor haar. Zolang ze het kon, ging ze 
trouw naar de kerk, daarna volgde ze op zondag 
de Mis via de tv en ontving ze thuis de H. Com
munie in grote eerbied. 
Aan zovelen had ze haar goede zorgen laten zien, 
nu werd ze zelf met veel zorg omringd, zowel 
thuis, als de laatste weken in het ziekenhuis, waar 
ze in alle rust haar leven toevertrouwde aan de 
verrezen Heer. 
' leder die gelooft in Mij, zal in eeuwigheid niet 
sterven". (Joh. 11,26) 


