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Dankbaar gedenken wij onze lieve moeder 

en oma 

Johanna Gezina ten Doeschot-Pallast 
(Sien) 

weduwe van Bernard ten Doeschot 

Ze werd geboren op 20 november 1907 te 
Weerselo. Na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken overleden op 
5 juni 1996. Na de H. Eucharistieviering, 

hebben wij haar op zaterdag 8 juni naar haar 
laatste rustplaats gebracht. 

Moeder was een aktieve, godsdienstige 
vrouw, die haar leven gaf voor haar gezin. 
Ook in de oorlogsjaren wist ze met schamele 
middelen de touwtjes aan elkaar te knopen. 
Door veel te naaien, wist ze altijd van oud 
weer iets nieuws te maken. 
Daarnaast zorgde ze ervoor, samen met pa
pa, dat de kelder altijd goed gevuld was met 
eigen kweek. Het huis zag er verder proper 
uit. Haar leven werd verder bepaald door het 
wel en wee van haar kinderen en kleinkinde
ren. 

Nieuwsgierig dat ze was, volgde ze alles op 
de voet. Je kon haar dan ook niets wijsmaken. 
Ze was vooral nuchter en trad beslist niet op 
de voorgrond. 

Groot was haar verdriet bij het tragisch onge
val van haar kleindochter Liesbet, menig traan 
heeft ze weggepinkt. 
Maar toen ze overgrootmoeder werd van 
Aniek, liet ze het wel merken, de blijdschap 
straalde van haar gezicht. 
58 jaar heeft ze aan de Woolderes gewoond, 
waar wij als kinderen, vooral zondags, regel
matig op de koffie kwamen. De leegte die nu 
ontstaat zal een groot gemis zijn. 
Als je je moeder verliest, verlies je een deel 
van jezelf. 

De laatste 10 weken verbleef ze helaas in zie
kenhuis en Borsthuis. En als je haar dan 
vroeg, hoe gaat het, dan zei ze: "Het wordt 
nooit meer zoals het geweest is, had ik mijn 
vertrouwde stekkie maar terug". 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel· 
ling tijdens haar ziekte en na het overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


