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Ter herinnering aan onze lieve tante 

Gezina Maria Geertruida 
Kosters 

Tante Sien werd geboren op 19 mei 1910 aan de 
Beuvinkweg te Lonneker. Ze was de oudste uit een 
gezin van 9 kinderen. 
Ze hielp altijd mee op de boerderij, tot ze rond haar 
30' is gaan werken in de huishouding bij de familie 

. Robers en daarna bij meneer Vieker, waar zr tevens 
woonde. Na zijn overlijden moest ze een ander 
onderkomen zoeken. Door de familie Teggeler werd 
haar tijdelijk onderdak geboden, echter door de ziekte 
en het vroege overlijden van haar zus Betsie en het 
hierdoor alleen achterblijven van Jan en zijn 
6 opgroeiende kinderen, heeft ze de zorgen en taken 
binnen dat gezin overgenomen. 

Toen de meeste kinderen het huis uit waren besloot 
Tante Sien op zichzelf te gaan wonen. Haar plekje 
vond ze aan het Korhoenplantsoen, waar ze vele 
jaren naar tevredenheid heeft gewoond. Wegens 
renovatie moest ze noodgedwongen haar vertrouwde 
huisje verlaten en ging naar het Achtervoort. 

Daarna ging het met haar gezondheid zienderogen 
achteruit iets waar ze veel moeite mee had: Slecht 
zien, slecht lopen en op het laatst verloor ze haar 
gehoor. De deur stond echter altijd open, de koffie 
was klaar en de snoeptrommel gevuld. Ze zag er 
alle dagen naar uit dat er visite kwam. Vooral als de 
kleintjes kwamen kon ze daar echt van genieten. 
Als Ruby dan ook nog een dansje deed, kon haar 
dag helemaal niet meer stuk. 

Tante Sien was een gelovig mens. Ze ging wekelijks 
naar de ker1< toen ze nog goed ter been was en had 
de rozenkrans regelmatig in haar hand. Ook heeft ze 
nog enkele uitstapjes naar Lourdes en Kevelaar 
gemaakt, iets wat een diepe indruk op haar heeft 
achtergelaten. 

Haar trots waren haar orchideeën. Achteraf heel 
typerend zei ze zaterdagavond nog: 

·A/s de laatste orchidee is uitgebloeid zal ik er ook 
niet meer zijn' . 

Op zondagochtend is ze opgenomen in het 
ziekenhuis, waar ze het H. Sacrament der Zieken 
heeft ontvangen en kort daarna in het bijzijn van ons 
allen is overleden. 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij u 
allen hartelijk. 

Fam. J.A.J. Teggeler 




