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In dankbaarheid herdenken wij: 

Wilhelmina Maria Wissink-Weijers 
Weduwe van Frits Wissink 

Partner van Be1tus van Aken t 
Mama werd geboren op 19 oktober 1918 in 
Lichtenvoorde en overleed op vrijdag 4 januari 
2002 in het "St. Antonia" te Terborg. · 
Woensdag 9 januari hebben we afscheid van haar 
genomen met een H. Eucharistieviering in de 
H. Georgiuskerk en daarna is zij gecremeerd. 
Mama is 83 jaar geworden. Zij was één van 
de 12 kinderen uit een gelukkig gezin aan de 
Herings_aweg in Lichtenvoorde. Ze is al op jon
ge leeft1,1d getrouwd en kreeg 3 kinderen. 
Haar verdere leven (na een korte zijspronO' in 
Silvolde) heeft zij in Terborg gewoond. " 
Terborg was haar plaats, hier voelde zij zich 
thuis en had zij vele vrienden. Ze nam de.el aan 
het maatschappelijk werk, vooral de Zonne
bloem was haar dierbaar. Zij is als verzorgster 
v~le malen met de Zonnebloem meegeweest om 
zieke mensen een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen. Moeder was thuis de spil van het ge
zin. Ze was onze regelaarster. 
In april 1978 kreeg zij met papa een ernstig 
auto-ongeluk. Papa kwam hierbij om het leven, 
zelf was zij zwaar gewond en heeft 3 maanden 
in het zieke_nhuis gelegen. Dit ongeluk is zij 
wonderbaarl1,1k te boven gekomen. Al heeft zij 
de rest van haar leven hieraan wel allerle·i 

kwaaltjes over gehouden . Maar kl agen deed zij 
nooit. Als ze het moeilijk had, sprong ze op de 
fiets en gin.~ naar haar dierbare Slangenburg. 
Hier kon z1,1 uren rond fietsen . Ze kende elk 
paadje en elke bloem die ze op haar weg tegen 
kwam. 
De natuur heeft haar in haar leven veel troost 
gegeven. L~ter,_ samen met Bertus, heeft zij nog 
vele gelukkige Jaren gekend. Samen op vakantie 
gaan en fietsen waren hun lust en hun leven. 
Ook genoten zij van hun kleinkinderen en 
achterkleinkinderen . 
De laatste jaren begon haar geheugen haar in de 
steek te laten. Omdat ze heel goed door had wat 
dit betekende was ze vaak erg verdrietig . Tot op 
het laatst heeft Be1tus thuis voor haar gezorgd. 
Maar t~en ook hij ziek werd, is mama opge
nomen tn het St. Antonia. Hier is zij liefdevol 
opgevangen en verpleegd. Maar na 4 maanden 
was haar kaarsje opgebrand en is zij in alle rust 
van ons heengegaan. 
We zullen ons haar blijven herinneren als een 
goede mama en een fijne oma en overgroot
moeder. 
Mamá, oma, overgrootmoeder bedankt voor 
alles. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
wij u harte! ij k. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Terborg, 9 januari 2002 




