
In dankbare en lidèlevolle herinnering aan 

Gezina .Johanna Gosenshuis - Brueker 

Sien 

Sten werd op 13 april 1923 geboren in 
Lonneker '\Ja een leven ml liefde en zorg mor 
de mensen om haar heen 1:-. ze - na ,oorzicn te 
zijn van het H. Sacnnnent d.:r zieken -
overleden op 20 juli 2008. Wc hadden haar 
voor het laatst in ons midden tijdens een 
Eucharistieviering ten afscheid in de \fariakerk 
te Oldenzaal op 25 _juli 2008, waarna we haar 
bij haar man Gerard ter ruste hebben gelegd op 
de begraatplaat~. 
Sien was een Lorg,amc \ rouw. Le voel<le zich 
\Crantwoordelijk voor het welzijn \an de 
mensen om haar heen Zo heelt ze met \Cel 
liefde de zorg \OOr Leo op zich gt:nomen. Haar 
eigen toekomstplannen stelde ze uit totdat hij 
het huis uit was. Kort daarna ontmoette ze 
Gerard Gosenshui~ met wie ze trouwde. 
Berghuizen werd haar nieuwe pick en ze voelde 
zich snel thuis op de boerderiJ Ze was heel 
-;ociaal; mensen die hulp nodig hadden, konden 
altijd bij haar terecht. Ondanks haar eigen broze 

gezondheid had ze voor Î(..'derccn (..'Cn opbcur.:nd 
woord en een luisterend oor 

7e hield van de natuur. De dieren op en rond de 
boerderij konden altijd op haar aandacht 
rekenen, \Ooral de zwakkeren werdt'n goed 
verzorgd. Haar vrije tijd bracht LC graag door 
met ,pelletjes. De kaarta\ondtm en het potje 
rummikub op zaterdag "'aren hoogkpunten in 
haar ,H:ek 

Sien wa» een gelO\ ige ,rouv. . Het geloof 
sp.:el<lc een grote rol in haar levt'n /.e was 
enorm hetrokken üp de Mariapani1.:hit t'n t()Cn 
haar gt"zondhetd het met meer toel ict om naar 
<le kerk k gaan. volgde ze trouv. de \ iertngcn 
\ia de kcrkrndio. Vooral voor Maria koesterde 
ze een bÎ]zondcre verering. Tijden, de 
\1ariamaanden stonden er altijd bloemen bij 
haar b(..-c]d. 

"la de dood van Gernrd verhuisde ze naar het 
Ariënshuis rn Glanerbrug. Daar heeft ze nog 
mooie en goede Jaren gehad Ze "'as dankbaar 
voor alle aandacht en zorg die LC mocht 
onl\ angen. l\a een kûrtstondig ziekbed b ze 
temidden van haar dierbaren in alle rust 
Cl\ erleden. 




