
Ter nagedachtenis aan onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder 

Hendrika Slaghekke 
weduwe van Harm Wanschers. 

Zij werd geboren te Almelo op 16 ok
tober 1903 en overleed, voorzien van 
de H. Zalving der Zieken, op 22 mei 
1988 in het Streekziekenhuis te Almelo. 
Na de uitvaartliturgie in de kapel van 
het Gerardus Majella verzorgingstehuis, 
werd zij gecremeerd op 27 mei in het 
crematorium te Usselo. 

Op 84 jarige leeftijd is Hendrika Wan
sc hers-Slag hekke overleden. 
Ze was een tevreden mens en zo is 
zij ook gestorven. Ze is nu daar, waar 
ze het liefst zon willen zijn: naast haar 
man, "va· . 
Een goed deel van haar leven heeft ze 
in dienst gesteld van haar man, om 
hem met haar liefde en zorg te omnn · 
gen. Ze besefte heel goed dat ze zich 
daardoor niet optimaal kon ontplooien, 
maar dit was voor haar niet van belang. 
Ze kon genieten van haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen en van 
de kleine feestelijke gebeurtenissen zo· 
als veqaardagen en Sint-Nicolaas. 
Hoe erg leefde ze mee met geluk en 
ongeluk. Het zware verlies van Annie, 
maar ook de uitbreiding van de familie 
werd door haar op haar manier ver
werkt. 

Ze leefde met een ieder enthousiast 
mee. Deze interesse had mede tot ge· 
volg, dat ze nooit oud van geest werd, 
omdat ze mee kon denken en doen 
met meerdere generaties Ondanks dat 
ze het in Denekamp goed naar haar 
zin had, is ze Almeloèr gebleven. De 
groentewinkel, de Brugstraat en Wes· 
terdok bleven altijd een dierbare her
innering, zoals ook de vakanties in Vil
steren. 
Ruim 23 jaar geleden heeft ze haar 
man vergezeld naar het verzorgingste
huis Gerardus Maiella te Denekamp, 
waar ze gelukkige jaren hebben gehad. 
Na de de dood van haar man had ze 
niet meer de veerkracht en energie 
zichzelf te ontplooien. 
Toch vond ze troost en kracht in het 
R.K. geloof, dat ze Godsvruchtig be
leed. 
Haar grootste kruis was toen haar li
chaam het opgaf, te moeten stilzitten 
en de liefdevolle zorgen van haar kin
deren en personeel van het ziekenhuis 
te moeten aanvaarden. Ze laat de her· 
innering na van een goede moeder en 
lieve oma, een vrouw om van te houden, 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van onze moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 
Denekamp, mei 1988. De kinderen. 


