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Gedenk in uw gebeden 

Gesina Josephina Knobben-Lohuis 

Zij werd geboren op 9 augustus 1922 in Borne. 
Zij trouwde met 

Gerardus Martinus Knobben 

en samen brachten zij twee kinderen groot, een 
dochter en een zoon, en ze werd oma. 

Wat willen we ons van haar bh1ven herinneren? 
We hebben slechts woorden ter beschikking. 
Zij was zeer moederlijk, gaf haar gezin warmte 
en geborgenheid. Het mysterie van een moeder 
is, dat zij zich geeft, wegcijfert en daar rijker van 
wordt. Zo was het ook voor haar. 
Ze was vol zorg en vond daarin de vervulling van 
haar leven. Zoals Jezus zei: wie zijn leven vast
houdt voor zichzelf, die zal het verliezen; wie zijn 
leven geeft, die zal het pas vinden. 

We weten niet of ze daaraan dacht, maar ze 
dééd die woorden wel. Ze was een heel sociaal 
levend mens. 
Ze heeft lange jaren geworsteld met haar ziek
te, die haar toekomst steeds weer onzeker maak
te. Ze kon er goed over praten, ze kon dat goed 
delen met haar man; minder met haar kinderen, 
maar zo zijn moeders nu eenmaal. 
Ze wilde hen niet belasten met haar problemen. 
Haar geloof, dat diep en sterk was, heeft haar 
zeker geholpen om het leven te dragen zoals het 
haar overkwam. 
Ze zocht regelmatig haar steun en troost in ker
kelijk samenkomen. 
De laatste keer, dat de ziekte haar trof, begreep 
ze dat ze er niet meer tegenop gewassen zou 
zijn. Heel lang hield ze belangstelling voor wat 
er om haar heen gebeurde, maar dat ebde de 
laatste tijd weg. 
Ze stierf niet onverwacht, maar wel plotseling. 
Het einde kwam als een dief in de nacht, op 22 
mei 1995. Ze stierf in de armen van haar man. 
Wij hebben het er moeilijk mee, we hadden ge
dacht meer tijd te hebben voor een afscheid. 
Zij is nu niet langer aan onze zorgen toever
trouwd, maar wij zijn des temeer aan elkaars zor
gen toevertrouwd. 
Wij droegen haar lichaam weg uit ons midden 
op 26 mei 1995. 

Zij ruste in vrede, ook in ons hart. 


