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Ter dank.bare herH'rier ri- aan 

Geziena Hermina Oude N11huis 
echtiC u c vdn 

GERARD S ANTONIUS LAARHUIS 

Ze werd geborer op 21 rovernoer 1915 on Voith" 
Na een moed g iedra.en z ek1e is ZIJ ge>tor.en te· 
midde" 'liiln haar ,,, :l en k.mderen in het r .k . zieken 
huis te Oldenzaal op ;6 dec~mber 1991 We h"bben 
op 30 december afscheid van haar genomen t11oens 
een Eucharistieviering 1n de St . Plechelmuskerk te 
Rossum, waarna we haar ter ruste hebben gelegd op 

het r.k kerkhof aldaar. 

S1ent1e was een hartelijke. lieve vrouw. die veel op· 
rechk bclangstell1n11 had voor de mensen om haar 
heen Ze was gastvrij, cp elk uur va.- de dag was 
er kofl e voor iedereen doe op bezoek kwal'l. 
Heel haar leven heeft ze hard gewerkt. Alt j dacht 
ze aan anderen, zichzelf vergat z<.. 
De grootste vreugde voor haar waren raast haar 
kinderen haar elf kleinkinderen. Voor hen was niets 
haar te veel en ze kwi.men dan ook hee1 vaak b1 
oma op bezoek. 
De dood van haar zoon Gaot, b11na voer 1aar gelede" 
was een zware slae voor S•entje, Hierna was het 
leven voor haar nooit meer wat het geweest was. 
Gelukkig vond le kracht in haar diepe en oprechte 
gel oor. 
Afgelopen zomer vierden Gerard en Sient1e nog 
samen met hun kinderen hun 45-jarig huweh1k. 
Omdat hun grote huis hen te bewerkel1Jk werd en 
Sientje steeds meer problemen riet lopen kreeg, 
wilden ze on de herfst naar een be1aardenwoning 
verhuizen, Met veel zorg heeft SientJe oe spullen 
voor hun r".1cuwe woni"& uitgezocht. 

Toen werd ze plotselona ziek Aanvankelijk leek het 
nog mee te vallen, maar na enkele weken bleek dat 
ze niet meer beter zou worden. Voor zichzelf kon 
ze het goed aarwnrden, maai het speet haar erg dat 
ze niet meer samen met Gcri.rd naar hun nieuwe 
woning zou kt.nnen. Haar arootS1e zorg was hoe het 
nu met hem verder moest . 
Het was voor haar ~en arote vreu11de dat ze on het 
volle bewustziir het H. Sacrament der Zieken 
mocht ontvangen 
Lieve vrouw. moeder en oma, w11 zullen Je altijd 
dankbaar zijn. In ons hart en on onze gedachten zul 
1e altijd bij ons bli1ven. 

Voor uw medeleven b1J de ziek te en het overlijden 
van m1Jn vrouw, onze moeder en oma, danken wij 
u allen heel hartelijk. 

familöe Laarhuis 


