
In dankbare herinnering aan 

Lenie Poor thuis 
echtgenote van 

Geert Klein Robbenhaar. 

Zij is geboren op 26 mei 1926 in 
Gronau. Na een langdurige ziekte Is 

zij overleden op 12 januari 1990 
te Overdinkel. 

Mijn moeder, 
Mijn hoofd lag soms in je schoot. 
Ik hoorde wel de zuivere tonen 
van je ader slaan 
en al je wensen waren vrome. 
Wat tussen ons verzwegen werd, 
gaf je me als erfdeel 
en verscholen weelde. 
Ik zag je handen dievelings 
door mijn gedachten gaan. 
Toch heb je niet gezegd 
hoe je voorbij de bocht 
soms heimelijk een boomschors streelde, 
- de dood was er zo plots • 
en hoe een blad zo moeiteloos 
van rood naar bruin vergeelde. 

(Be rtien Buyl), 

Ma's wens om de kerstdagen met de 
familie door te brengen is in vervulling 
gegaan. Deze hartewens was voor haar 
erg belangrijk, want de familie was 
haar lust en leven. 
Gedurende haar moeilijke tijd was ze 
erg veel met zichzelf bezig maar daar
naast gingen haar gedachten ook uit 
naar anderen. Zij kwam in haar doen 
en laten over als een vrouw die veel 
voldoening vond in haar bezigheden 
die vooral gericht waren op huiselijk
heid en gezelligheid. 
Naast haar enthousiasme en opgeruim
de karakter was zij vaak overbezorgd 
en vervuld met angsten die haar het 
leven moeilijk maakten, Haar sombere 
gedachten hielden haar vaak af om te 
kunnen genieten van de dingen zoals 
ze zijn. Ma kon je echter weer snel 
op andere gedachten brengen door over 
iets anders te praten. Z e was vooral 
graag op de hoogte van het wel en wee 
rondom 't dorpsgebeuren. 
Het geloof was erg belangrijk voor haar, 
dit kwam met name tot uitdrukking in 
de verering van Maria. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
bedanken wij u hartelijk. 

G. J. Klein Robbenhaar 
kinderen en kleinkinderen 


