


In dierbare herinnering aan 

Hendrika Brigitta Wesselink - van Olffen 

sinds 24 mei 1999 weduwe van 

Johannes Antonius Wesselink 

Ma werd op 9 oktober 1918 in Weerselo geboren. 
Ze overleed op 26 december 2011 na een 
liefdevolle verzorging in villa Verde te Almelo. Op 
30 december 2011 namen we afscheid van haar 
tijdens de Uitvaartviering in de heilige Remigiuskerk 
te Weerselo, waarna we haar hebben begeleid naar 
haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aldaar. 

Ma verloor haar vader toen ze pas 3 jaar was. 
Als dochter van caféhouder van Olffen kwam 
ze daarom al vroeg in de zaak om te helpen. 

Ze vertelde vaak over de vele borrels die ze de 
gasten inschonk, maar dronk zelf nooit, hooguit een 
advocaatje met slagroom. Toen ze in 1951 trouwde, 
nam ze haar moeder mee in huis, want zorgzaam 
was ze. Naast de opvoeding van 3 kinderen was ze 
druk in haar speelgoedwinkel die ze samen met pa 
begon en waar veel tijd in werd gestoken. Maar dat 
vond ze leuk; ze ging graag met mensen om, hield 
van een praatje en toonde veel belangstelling voor 
anderen. Zelf was ma ingetogen en bescheiden, niet 
van uiterlijk vertoon. Na het overlijden van pa in 1999 
werd het moeilijk voor haar. Ondanks de aandacht 
en zorg van de kinderen en kleinkinderen vond ze 
het heel erg om alleen te zijn; ze miste iemand. Een 
kaartje leggen, thuis of bij de kinderen, was daarom 
een geliefd tijdverdrijf en winnen wilde ze altijd. Vaak 
zei ze: 'Ik hop nig daj last met mie kriegt', en bad 
elke avond dat ze op het einde van haar leven rustig 
kon inslapen. 
Deze wens van haar ging, onverwacht, op 2e kerst
dag 2011 in vervulling, nadat ze bijna een half jaar 
liefdevolle verzorging had genoten in villa Verde in 
Almelo. 

Wat was zij sterk en arbeidzaam, 
wat heeft zij voor ons klaargestaan. 

Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten, 
van haar verdriet alleen het topje weten. 

Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven tijdens 
deze moeilijke dagen. 

Kinderen en kleinkinderen 


