
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Geertruida Johanna Rohring 
In Overdinkel werd zij op 19 maart 1909 
geboren. Zij sloot in haar geboortedorp 
haar kerkelijk huwelijk 14 oktober 1942 

met Antonius Franciscus Poorthuis. 
Om 8 uur 's morgens leefde zij nog. 
Toen de verpleegster kwam om haar te 
verzorgen, had zij de roepstem van God 
reeds gevolgd: 6 juli 1985 in Olden· 
hove. Ze ontving de ziekensakramenten. 
Haar uitvaart was in de Maria Geboorte
kerk te Losser, daarna namen wij af
scheid in het crematorium te Usselo, 
10 juli 1985. 

Een goede en lieve moeder was zij. 
Z ij wilde een voorbeeldig gezin stich
ten, maar dat kan men nooit alleen, 
altijd met zijn tweeen en als gelo~ig 
mens met zijn drieen: God strekt Z1in 
hand uit: vol genade. Doen we mee ? 
Gaan we onze eigen gang ? Het is zo 
moeilijk het leven van een ander te 
doorgronden. 
Toch valt iedere keer weer op: de onder
grond is goed, de afwijking komt van 
elders en wij maar praten en werken, 
soms zelfs tegen de draad in. Ook ziek-

te kan daar grote invloed op hebben. 
Zij had oprechte belangstelling voor 
haar man en kinderen. Trouw probeer
de zij haar gezin te leiden. Zij was diep 
godsdienstig. Zij had een bijzonder hel
der verstand en iedereen mocht haar 
graag. Graag zag zij haar kinderen bij 
haar komen. Ze kon zo echt genieten 
van de T.V. Steeds ging zij als laatste 
's nachts rusten en een lekkere hap 
deed haar watertanden. 
Het is best moeilijk, als je je nogal 
thuis voelt in je eigen middelmatigheid. 
Van dit leven kan men best een af
schuw hebben, maar ons oog richt zich 
op de Heer, totdat Hij zich om ons be · 
kommert. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze lieve moe
der en oma, betuigen wij u onze op
rechte dank . 

A. F. Poorthuis 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


