
Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde In al les jouw eigen gezicht. 

Fl ink was jij je hele leven, 
moedig ben je tot het eind gebleven. 

Fl ink wi l je nu dat wij zullen zijn, 
maar afscheid nemen doet ons toch pijn. 

t 
LEIS MEENHUIS 

weduwe van GERARD PROSS 

Zij werd geboren op maandag, de 28ste maart 
van 1921 te Saasveld en ontving bij het H. 
Doopsel de namen Johanna Maria Jozeflna. Zij 
trouwde in 1942 te Borne Gerardus Johannes 
Pross en zij schonken het leven aan 8 kinderen. 
Op 16 november 1988 verloor haar echtgenoot 
het aardse leven. Zijzelf volgde hem op paas
zaterdag, de 18de april van 1992 te Saasveld. 
Na een plechtige dienst van uitvaart op 22 april 
werd zij begraven op het parochiële kerkhof te 
Saasveld. 

Geboren in een tijd die maatschappelijk niet 
veel goeds beloofde, heeft Leis In haar jonge 
jaren geleerd daarop met opt1m1sme en door
zettingsvermogen te reageren. Zo ontwikkelde 
zij een karakter dat ontegenzeglijk is gekenmerkt 
door fl lnkheid . Zij was een vrouw die zich niet 
door de omstandigheden liet inpakken en zich 
niet de moed liet ontnemen door de risico's 
van het leven en door al het werk en de aan
dacht die de loop der dingen In het leven 
vragen. 
Zij bereikte haar huwbare leeftijd In de tweede 
wereldoorlog en trouwde in 1942 te Borne met 
Gerard Pross, een wat zwijgzame en zeer arbeid
zame man, met wie zij een bestaan opbouwde 
om de 8 kinderen die hun gezin zou gaan tellen . 
goed groot te brengen. 

Toen de laatste van de kinderen op zelfstandig
heid geraakte, werd haar echtgenote getroffen 
door een hersenbloeding, die hem maakte tot 
een zeer verzorgingsbehoeftige man. Die ver
zorglngstaak heelt zij tot aan zijn overlijden met 
alle vanzelfsprekendheid en optimisme op zich 
genomen. En met dezelfde ondernemingszin en 
betrokkenheid bij mensen r ichtte zij na zijn dood 
In 1988 haar leven opnieuw in. 
Daarvan heeft zij niet zo lang kunnen genieten 
want ongeveer een jaar geleden bleek zij on
geneeslijk ziek. Ook die ziekte met a lle conse
quenties die daaraan verbonden zijn, aanvaardde 
zij zoals zij altijd al alles van het leven ha~ 
aanvaard zoals het kwam. Ze sprak er gemak
kelijk over en leefde In de hoop dat zij nog lang 
voor haar allernaasten en voor goeie vrienden 
behouden zou blijven. Ze zou niemand met haar 
prob emen belasten en sprak met vrolijkheid en 
optimisme over de d ingen die er bij iedereen 
gaande waren. 
Dat heeft geduurd tot het niet meer kon. Zij 
werd In de laatste maanden zeer verzorgings
behoeftlg en, bijgestaan door een ononder
broken aandacht en zorg van haar kinder€n, 
heeft zij het leven op paaszaterdagochtenû af
gestaan. 
Zij was een markante, moedige. flinke vrouw 
die a ltijd hard gewerkt heeft, daarmee in het 
leven van veel mensen grote betekenis heeft 
gekregen en in onze herinnering zal voortleven 
als een voorbeeld van hoe het kan. Want daar
in was zij betrekkelijk zeldzaam en de herinne
ring zal er een zijn van dankbaarheid en de 
hoop het ook te kunnen zoals zij. 

Moge zij rusten in vrede. 

Wij danken u oprecht voor het medeleven tijdens 
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van 
onze lieve, zorgzame moeder en oma. 

Kinderen, behuwd kinderen en kleinkinderen. 

Saasveld, april 1992. 


