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Onverwacht is van ons heengegaan 

Gezina Josephina Antonia 
Hesselink-Vrijkotte 

(Sien) 

sinds 3 juni 1996 weduwe van 
Gehardus Johannes Hesselink 

Ze werd geboren in Berghuizen Gemeente Losser 
op 23 maart 1915. Thuis aan de Pieter de 
Hooghstraat 15 is ze overleden op 21 oktober 1999. 
Na de uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal 
hebben we haar lichaam bijgezet in het graf van 
haar man op de begraafplaats te Oldenzaal op 25 
oktober. 

Sien groeide op in een groot gezin van 9 kinde
ren , op een plek, die nu Boerskottenlaan wordt 

· genoemd. Op wat latere leeftijd trouwde ze in de 
Antoniuskerk te Oldenzaal op 25 november 1950 
met Gerhard Hesselink; ee rst woonden ze in 
Lonneker op een boerderijtje, in 1967 kwamen ze 
wonen in hun nieuwe huis . 
Ze hebben een mooie tijd met elkaar doorgebracht, 
in liefde en verbondenheid; zijn overlijden gaf 
haar veel verdriet. Ze was een eenvoudige vrouw, 

graag op de hoogte van wat er zich afspeelde in 
haar omgeving, maar ook in de grote wereld, via 
krant, radio en de nieuwsberichten van de tv. 
In haar manier van spreken en in haar standpun
ten was ze heel duidelijk. Ze wilde alles goed bij
houden, thuis en in de tuin. 
Sien had een sterk geloof, dat ze beleefde in haar 
hart, maar ook binnen haar parochie, in haar 
trouwe deelname aan de Eucharistie op de zondag
morgen, op haar vaste plekje in de Mariakerk. Ze 
genoot van de Misviering, vooral op de hoogtij
dagen en op de Mariafeesten, want ze voelde zich 
een kind van Maria. 
In haar buurt werd ze goed opgevangen en van 
allerlei hulp voorzien; het buurtfeest, de verjaar
dagen en de nieuwjaarsontvangst waren hoogte
punten. Ze was dankbaar voor de goede zorgen 
van Ans en Jan, die heel veel voor haar hebben 
betekend. 

Moge ze met Maria voor altijd 

rusten in Gods vrede 

We zijn u erg dankbaar voor uw medeleven, uw 
aanwezigheid tijdens de Uitvaartmis en de begra
fenis . 

Ans Loman-Westerik en Jan Loman 


