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In dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Katarina Lamm 
weduwe van JOHANNES GEESING 

geboren te Hengelo op 25 november 1909, is ze 
in de vroege morgen van zondag 25 maart 1990 
heel vredig Ingeslapen. Op woensdag 28 maart 
hebben we voorgoed afsche id van haar geno
men tijdens een H. Mis van Requ iem in de 

St. Lembertuskerk, waarna ze te ruste werd 
ge legd op het r. k. kerkhof te Henge lo. 

Mama was een lieve vrouw voor wie man en 
kinderen alles betekende. Ze had een vast 
vertrouwen In God en volgde zolang het haar 
moqellJk was de kerkdiensten in de kape van 
het ziekenhu is en de laatste tijd volgde ze de 
diensten op de televisie. 

Met een leven van eenvoud en harmonie wist 
zij deereen door inzet en volharding. vorm te 
geven. Haar man en kinderen kwamen op de 
eerste plaats en daarvoor heeft zij zichzelf 
veel ontzegd Jaren achtereen zat ZIJ tot laat 
In de nacht kleren te naaien, zodat we op zijn 
"Paasbest" gekleed gingen. 

Door heer slechte gehoor was het volgen 
van gesprekken voor haar erg moeilijk, dat 
heeft zij tot op het laatst a ls een gemis 
ervaren. Ook heeft zij zich daardoor soms 
mooiliJk kunnen uiten. Het was voor haar heel 
belangnJk dat de kinderen goed onderdek 
waren. Vooral dat John zich zo goed thu11 

voelde In het gezinsvervangend tehuis de 
Klippen, was voor haar een hele geruststel
ling. ondanks dat zij hem graag bij zich had 
in de weekends. 

Belangrijk waren voor haar de contacten met 
anderen, zij verheugde zich 1ang van tevoren 
op de bezoeken aan St. M1chlelsgestal of aan 
de kerkelijke bijeenkomsten In Raalte en Al
melo, waar zij met haar gehoorgestoorde 
vrienden kon converseren. Ook was zij erg 
gehecht aan de bezoeken bij de eetsoos. 

Regelmatig ging zij op bezoek bij de kinderen, 
de buren en famil ie. Heel erg gehecht had zij 
zich aan haar vr iendin "Jo", waarmee ze samen 
vele uitstapjes en vakanties beleefde. 

Ma had nog steeds plannen ondanks dat zij 
niet zo sterk meer was Óearom komt het 
afscheid toch nog heel onverwacht. 

Ma, we danken je voor el je goede zorgen, 
we zullen je missen. 

Oma. bedankt voor alle verrassingen. 

Voor uw b lijk van medeleven na het overlijden 
van onze moeder en oma, zeggen wij U har
telijk dank. 

Familie Geesing 


