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Met dankbaarheid in ons hart 

denken wij terug aan 

MARIA GESINA WESSELS 

weduwe van 
Johannes Bern3rdus Wessellng 

Zij werd geboren op 20 juli 1907 te Klazle· 
naveen en geheel onverwacht op 12 no
vember 1993 in het Scheperziekenhuis te 
Emmen overleden. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kerk van de H. Henricus te Klazienaveen 
op 17 november 1993, hebben wij haar 11· 
chaam aan de aarde toevertrouwd op het 
parochiekerkhof aldaar. 

Ofschoon ze 86 jaar was, stond ze nog 
midden in het leven, omdat ze voor veel 
dingen belangstelling had. De meeste be· 
langs'.ell ing had ze echter voor haar kin· 
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Ze zei altijd: als het hen goed gaat, dan 
gaat het mij ook goed. 
Daarom had je graag met haar te doen en 
was het fijn om naar haar toe te gaan. 
Zij genoot vooral van de dagel ijkse komst 
van Marie. 
Als je op haar dagelijkse leven terugkijkt, 
kun je niet anders dan concluderen, dat 
zij van haar leven iets heeft gemaakt. 
Vroeger had zij de zorg voor haar man en 

haar grote gezin. Dat lag haar in het bij· 
zonder want ze was van nature erg zorg
zaam. Zelfs toen ze al oud was, wilde zij 
zich nog verdienstelijk maken, door dage
lijks het eten te koken. 
Zij was ook heel gelovig. Niet alleen, om
dat zij steeds naar de kerk ging, maar 
vooral omdat zij in haar doen en laten 
probeerde vóór te leven. waar het in ons 
geloven om gaat: leven in zorg voor mede· 
mensen, naar het voorbeeld van Jezus 
zelf. 
Daarom mag je er ook met een gerust hart 
van uitgaan, dat onze God haar, bij wijze 
van spreken, staat op te wachten, nu zij 
haar aardse leven heeft voltooid. 
Bij Hem leeft zij samen met haar man ver· 
der. Voorts leeft zij ook verder in Jezelf, 
wanneer je haar leven voor ogen houdt 
en er in grote dankbaarheid op terugkijkt. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van onze moeder, groot- en over· 
grootmoeder, zijn wij u oprecht dank· 
baar. 

Kinderen, klein 
en achterkleinkinderen. 

Klazienaveen, november 1993. 




