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Ter dankbare herinnering aan 

GERRrTDINA JANNA BOR 

echtgenote van 

ANTONIUS JOHANNES OLTHUIS 

Zij werd geboren te Hengelo Ov. op 29 januari 1920 en 
overleed thuis op 25 november 1992. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van St 
L.ambertus te Hengelo Ov. hebben wij haar begeleid 
naar het crematonum te Usselo op 30 november d.o.v. 

Na een geduldig gedragen lijden is zij in vrede van ons 
heengegaan. We zullen haar missen want zij betekende 
veel voor ons in allerlei opzicht. 
Ze probeerde de christelijke liefde elke dag in praktijk te 
brengen vooral ten opzichte van haar man en de goede 
vrienden en kennissen met wie zij een nauwe band 
onderhield. 
Ze was kreatief en wilskrachtig van aard en zat nooit stil. 
Altijd was ze bezig, vooral voor een ander. Nooit was 
haar iels teveel. Je kon altijd een beroep op haar doen. 

In haar goede jaren trachtte zij haar lichaam fit te houden 
door veel aan sport 1e doen, vooral gymnastiek en 
zwemmen. Zo leefde ze gelukk!g en tevreden. 
Het was dan ook een zware slag voor haar toen zij te 
kampen kreeg met een slopende ziek Ie. Toch heeft zij 
haar lijden weten te aanvaarden zonder te klagen. Haar 
diep geloof heeft haar zeer zeker geholpen in deze 
kritieke fase, want ze heeft altijd geleefd als een goed 
katholiek gelovige. Ook haar verering voor Maria, de 
Moeder Gods, zal haar ongetwijfeld kracht en sterkte 
gegeven hebben. 
Wij hopen en vertrouwen dat zij aan de hand van Maria 
geleid mag worden naar het hemels Vaderhuis om voor 
eeuwig geborgen te zijn in de Liefde van de Allerhoogste. 
Vanurt de hemel zal zij voor ons een voorspreekster 
blijven. 

Zif rustt in flrdt. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw ben ik U zeer dankbaar. 

A.J. Olthuis. 


