
In dankbare herinnering aan 

Aleida Hendrika Theresia Hesselink
Rakers 

echtgenote van 
Herman Bernardus Ilesselink 

Lida werd geboren op 4 augustus 1926 te Losser. 
Tijdens haar middagslaap is ze op dinsdag 17 juni 
2003 op 76-Jarige leeftijd overleden. Na de uitvaart
mis op 21 juni 2003 in de Plechelmuskerk te 
Rossum is ze ten ruste gelegd op de begraafplaats te 
Rossum. 

Lida werd als s• geboren uit een gezin van 7 kinde
ren en groeide op in het huis van haar ouders in 
Beuningen. Op 20 april 1960 trouwde ze met Her
man Hesselink uit Rossum. 
Ruim 43 jaar was ze gelukkig met Herman en haar 
-t zoons en later ook met haar schoondochters en 
kleinkinderen. 
Altijd stond ze klaar voor het hele gezin, zij was de 
spil die alles draaiende hield. 
Ze was voor ons een geweldige vrouw en moeder, 
schoonmoeder en vooral oma. 
Ze werkte hard voor haar gezin en de boerderij. 
Nadat het werk op de boerderij \\at minder werd 
gingen ze samen regelmatig met de fiets op pad. 

Helaas ging het de laatste jaren met haar gezond
heid wat minder en kon 1.e niet meer zo ver fietsen. 
Al snel kreeg ze een scootmobiel en konden ze 
toch 11 eer samen op pad. 
Toen ze het afgelopen jaar een paar keer werd 
opgenomen in het ziekenhuis in verband met hart
problemen, vreesden we dat ze niet meer zo lang in 
ons midden zou zijn. Gelukkig herstelde ze weer en 
ging het voor haar doen de laatste tijd weer goed 
met haar. Ook op dinsdag 17 juni voelde zij 1ich 
goed. 's Morgens was ze nog met haar scootmobiel 
naar het dorp ge11eest voor een boodschap. 's Mid
dags zouden ze samen nog gaan fietsen en genieten 
van het mooie weer. maar helaas werd ze die mid
dag na haar middagslaap niet meer wakker. 1 let 
moge een schrale troost voor ons zijn dat zij op 
deze manier vredig en zonder pijn van ons is heen
gegaan. 
Dat wij haar op deze manier uit handen moesten 
geven, kwam voor ons toch nog onverwacht. Met 
pijn in ons hart nemen we afscheid van haar, maar 
we zullen haar nooit vergeten. Er op vertrouwend 
dat ook zij mag leven in een eeuwig geluk. 

Ze moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en uw belangstelling bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. Uw 
aanwezigheid heeft ons zeer goed gedaan. 

Herman, 
kinderen en kleinkinderen 


