


Dankbare herinnering aan 

Margaretha Maria W esseling 

Ze werd op 4 oktober 1931 geboren te Erica. . . 
Ze gaf haar ja-woord aan Herman Benes op 23 Juli 
1955. Ze kenden elkaar toen al zeven jaar. Uit hun 
huwelijk werden vier zonen geboren. Heel haar leven 
was daadkracht; een sterke vrouw, een grote persoon
lijkheid. Ze was er voor haar man, haar gezin, maar 
nog voor vele anderen. Ze bekommerde zich om en 
zorgde voor haar ouders. Ja "zorgen voor" was de in
houd van haar leven. Waar Gré werkte ontstond een 
band. Ze ging graag me_~ mensen om; verstond d~t 
ook. Ze had overzicht b1J alles wat ze deed. De regie 
was bij haar in goede handen. Ze was aktief bij het 
Rode Kruis en de Welfare, dat lag haar. Een zwak had 
ze voor het dorp Erica. Bij alles was ze positief in
gesteld en dat gaf vertrouwen, maakte moed: 
Ze ging de moeilijkheden niet uit de weg; wist waar 
ze stond en zei waar het op stond. Gré was een mens 
om van te houden. Zij genoot van de belangstelling 

van de mensen en die waren voor haar de laatste jaren 
een steun. Voor haarzelf had ze niets nodig, pronk en 
praal lagen haar niet. Haar leven werd gedragen door 
een rotsvast geloof. "Het brood van het leven" gaf haar 
kracht, iedere keer opnieuw en ze vertrouwde op 
Onze Lieve Heer. Veel heeft ze gebeden: "Naar U 
gaat mijn verlangen Heer, Heer mijn God, ik ben_zeker 
van U" (Psalm 25). Ze kon dan ook zonder spijt op 
haar leven terugzien en zei: "Ik heb een mooz leven ge· 
had." Haar kruisweg duurde meer dan zes jaar. 
Een tijd van hopen, angst en verdriet. Je hoorde haar 
nooit klagen. Zelf zo ziek, had ze toch nog aandacht 
voor de zieke naast haar. Gré heeft gevochten, maar 
de strijd was ongelijk. Ze heeft veel moeten lijden, 
werd helemaal afhankelijk tot "Ik ben op, ik kan niet 
meer." Bij de lichamelijke verwoesting bleef ze helder 
van geest. De grootste zorg was tot het laatst haar 
Herman. Bewust nam ze afscheid en er waren waar
devolle momenten die wij in ons leven vasthouden en 
meedragen. Deze trouwe echtgenote, zorgzame moe
der en allerliefste oma heeft op 22 december 1995 te 
Hardenberg haar leven teruggegeven in de hand van 
haar Schepper. Na een Eucharistieviering hebben we 
op 28 december 1995 afscheid van haar genomen. 
We zijn intens bedroefd, maar nog meer dankbaar dat 
ze van ons was. In de hand van de Eeuwige weten we 
haar geborgen. 

Gré, ma en oma in onze heri.nnering leef je verder, 
Dank voor alles wat je ons meegaf op onze weg door het 
leven. 

Voor uw steun en medeleven in de jaren van haar 
ziek zijn en nu in deze voor ons zo droeve dagen, 
danken 

H. BENES 
kinderen en kleinkinderen 


