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In dankbare herinnering aan 

Maria Geertruida Masselink - Peters 

echtgenote van 

Gerard Masselink 

Zij werd geboren op 18 maart 1933 te Oldenzaal. 
Geheel onverwacht overleed zij op 5 april 2002 
te Beuningen op 69 jarige leeftijd. 
Op woensdag 10 april hebben we tijdens de 
Eucharistieviering in onze parochiekerk afscheid 
van haar genomen. Daarna volgde de crematie 
in het crematorium te Enschede. 

Met grote dankbaarheid zien we terug op het 
leven van mijn vrouw, onze moeder en oma, die 
naar menselijke maatstaven te vroeg uit ons 
midden moest heengaan. 
We zullen haar blijven herinneren als een lieve, 
zorgzame vrouw, moeder en oma, die trots was 
op haar kinderen en kleinkinderen, zich volledig 
voor hen inzette. 
Ze was de steun en toeverlaat in moeilijke 
dagen. Altijd was ze bereid de helpende hand te 
bieden in de gezinnen van haar kinderen als dat 
door omstandigheden nodig was. 

Zij heeft met volle teugen genoten van haar 
kleinkinderen. Deze hadden een apart plekje in 
haar hart. Altijd was ze vol belangstelling voor 
het wel en wee van haar dierbaren en ze leefde 
mee met hun wederwaardigheden. 
Handwerken was een grote hobby van haar. 
Naaien deed ze graag en de meeste kleren 
maakte ze zelf. Ook breide ze graag, vooral 
voor haar kleinkinderen. 
Haar gezondheid was er de oorzaak van dat ze 
bezigheden thuis moest zoeken. 
Zo las ze veel en bij de bibliobus was ze een 
trouwe bezoekster. 
Ook puzzelen en verzorgen van de bloemen 
deed ze graag. 
Lieve vrouw, moeder en oma, wij zijn dankbaar 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan en bete
kend. We zullen je heel erg missen en je zult 
met gevoelens van warmte en liefde in ons hart 
blijven voortleven. 
Je mag nu zelf ervaren dat God het beste met 
je voor heeft. , 
Marietje, bedankt voor alles. 

Voor de blijken van belangstelling, ondervonden na het 
onverwachte overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma zeggen wij u hartelijk dank. 
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