
Moeders wens: 

Als ik geroepen word om te gaan 
laat mij dan nog even staan 
om nog eenmaal te kijken 
en te luisteren naar wat 
1k zo intens heb liefgehad. 

In dankbare herinnering aan 
Josephina Lamberta Weusthof-Loohuis 

sinds 16 juni1994 weduwe van 
Bernardus Gerardus Weusthof 

Ma werd op 17 maart 1922 te Oldenzaal geboren. Op 
24 september 1947 trouwde z11 met Bernard Weusthof. 
Na voorzien te z11n van het H. Sacrament der Zieken 
overleed ze na een liefdevolle verzorging op woensdag 
6 juni 2001 in de Mariahof te Oldenzaal. 
Na een gezongen Uitvaartplechtigheid in de H. Drieëen
heidskerk hebben we haar op 11 juni 2001 te ruste ge
legd op de begraafplaats aan de Hengelosestraat. 
Ma was een eenvoudige en hardwerkende vrouw. Hard 
heeft ze moeten werken toen ZIJ als jong meisje in de 
huishouding kwam. Samen met pa stichtte zij een 
pluimveebednJf aan de Veldweg. Jaren deed ze haan
t1es slachten en deze schoonmaken, wat ze met liefde 
en plezier heeft gedaan. 
Ma was allljd thuis voor haar man en kinderen. ze nam 
we1n1g voor zichzelf. Toen 13 jaar geleden borstkanker 
werd geconstateerd was het onvoorstelbaar hoe zij sa
men met pa de draad van 't leven weer opnam. Ze heeft 
't daarna altiJd moeilijk kunnen accepteren dat ze vanaf 
die llJd toch haar beperkingen had en daardoor wat af
hankeliJk werd van anderen. 
Toen de dood van pa ons zo plotseling trof. bundelde 
ze ook alle krachten en ging verder. het gaf ons ook 
weer de moed om verder te gaan. 

Ze onderging 2 knreoperat1e's en revalideerde 4 maan
den 1n t verpleeghuis om daarna weer beter aan de 
dageli1kse dingen te kunnen deelnemen. 
Veel kracht heeft ze weten te putten, tijdens de bede
vaart die ze samen met Ine naar Lourdes heeft gemaakt. 
Ma heeft altijd veel gebeden tot Maria, waarin ze veel 
geloof had. 
Het was voor haar een grote telleurstelling toen weer die 
slopende ziekte in haar lichaam kwam. 
Ondanks dat ze wist dat er geen genezing mogelijk was. 
probeerde ze toch pos1t1ef en opgewekt te blijven. Ze 
wilde immers nog zo graag b11 ons blijven. 
Steeds meer ondervond ze dat haar lichameli1ke krach
ten afnamen. 
Veel steun en hulp kreeg ze van haar familie, zussen, 
buren in de Bentmckstraat. de Thuiszorg en srnds 30 
maart 2001 de verzorgm~ 1n de Mariahof. Het deed haar 
veel p11n toen ze afscheid moest nemen van haar ver
trouwde omgeving, de Bentmckstraat. 
Jammer was 't dat ze hier maar 1,5 jaar met pa heeft 
mogen wonen. 
Sinds kort woonde ze 1n de Mariahof en heeft ze na een 
gewenningsperiode weer haar weg weten te vinden, ze 
voelde zich weer veilig . 
Het doet ons pijn te weten dat ze maar zo kort heeft 
mogen genieten. 
Samen groeiden we naar t moment van afscheid, waarop 
we haar op woensdag 6 1uni 2001 moesten loslaten 
Laten we bidden dat ze nu weer bij pa is dat wij de kracht 
krijgen om zonder hen verder te kunnen leven en in onze 
harten altijd zullen bli1ven meedragen. 
Heer geef haar de eeuwige rust. 

W11 wrllen U danken voor Uw belangstelling en medele
ven tijdens haar ziekte en m de dagen na haar overh1den. 

Kinderen en kleinkinderen 


