
Bedroefd, maar dankbaar voor haar lange 
leven, gedenken wij onze moeder. schoon
moeder, oma en overgrootmoeder 

t HENDRIKA VOSSEBELD 
sinds 19 november 1956 weduwe van 
Arend Jan Wijlens 

Moeder en oma werd geboren te Hengelo op 
20 oktober 1893. Na een verblijf van 15 jaar in 
het verzorg i ngshuis St. Jozef te Delden Is zij 
nog onverwacht van on5 heengegaan, voor
zien van het sacrament van de zieken, op 
vrijdag 24 augustus 19~. Wij hadden haar 
voor het laatst in ons midden ti jdens de 
eucharistieviering op woensdag 29 augustus 
1990 in de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum, waarna we haar lichaam te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Nu we afscheid nemen van moeder en oma, 
gedenken we in haar een heel lang leven, dat 
niet altijd gemakkelijk is geweest. We kunnen 
gerust zeggen dat haar levenspad niet over 
rozen is gegaan. Toen zij als jonge vrouw 
van 26 jaar trouwde, kreeg ze meteen al de 
zorg voor een groot gezin, dat bestaan heeft 
uit 8 kinderen. Zelf kreeg ze in haar huwelijk 
nog eens acht kinderen. Dan was het niet 
altijd even gemakkelijk om als tweede moeder 
daar te zijn, voor haarzelf niet, voor man en 
kinderen niet. Vanui t een plichtsbesef om 
zorg heeft zij voor haar gezin geleefd en 
gewerkt. Ook anderen konden bij haar aan
kloppen. Tijdens de oorlog heelt ze aan velen 

hulp verleend. 
Moeder leefde vanuit haar diepe geloof en 
heeft daar ongetwijfeld veel kracht uit geput. 
Bovendien was ze een trouw vereerster van 
Maria. Haar rozenkrans lag altijd binnen haar 
bereik. Toen haar ogen haar wat in de steek 
lieten is ze in het verzorginshu is SI. Jozef in 
Delden opgenomen. In al die jaren bracht ze 
haar vrije tijd door met handwerken en kaart
spelen. Daar kon ze van genieten. Ze was 
zeer dankbaar voor de liefdevol le verzorging 
en een tevreden mens. De laatste tijd was ze 
al met haar verjaardag in oktober bezig, mis
schien meer dan anders. Of was ze bang 
dat ze het niet zou halen? 
Onverwacht hebben we vrijdagavond afscheid 
van haar moeten nemen. Ofschoon ze al een 
hoge leeftijd had, waren we daar niet op 
voorbereid . Zijzelf echter was er wel klaar 
voor. Daarom vertrouwen we erop dat zij nu 
bij haar God mag zijn, op haar eindbestem
ming en dat zij daar voor ons een voor
spreekster mag zijn, samen met Maria, die 
zij zo vereerde . Wij geloven dat voor moeder 
en oma nu het nieuwe leven is begonnen en 
dat zij voor al tijd gelukkig verder mag leven 
samen met vader en enkele kinderen. 

Wij willen heel hartelijk dank zeggen aan 
allen die veel voor moeder hebben betekend 
en alle zorg aan haar hebben besteed. Wij 
danken ook al len die deze dagen met ons 
meegeleefd hebben en belangstel l ing hebben 
getoond. Familie Wijlens 




