
Ter dierbare gedachtenis aan 

Gesiena Hermina Geertruida 
Eshuis - Siemerink 

sinds 1961 weduwe van 
Gerhardus Hermanus Marinus Eshuis 

Ze is geboren op 14 december 1907 te Deurningen. Ze is 
gestorven op 1 juni 1999 te Oldenzaal. 
Na een gezongen uitvaartviering, hebben we haar te 
ruste gelegd bij vader op het parochiekerkhof te 
Deurningen op 4 juni 1999. 

Ma is opgegroeid in de landelijke omgeving van het 
Hulsbeek. Ze was de oudste in een gezin van negen 
kinderen. Haar vader stierf al vrij jong, zodat ze met 
moeder de zorg had voor de andere broers en zussen. 
Het zijn jaren geweest waarin er best armoede is ge
weest. Ze werkte een tijd in de textielfabriek van Gelder
man. 
Ze trouwde met Gerhardus Eshuis en er werden vier 
kinderen in hun gezin geboren. Ze heeft altijd goed voor 
hen gezorgd. "Het eten stond altijd klaar. ' 
Een groot verlies was het sterven van haar man in 1961 . 
Dat kon ze moeilijk verwerken. Haar kinderen zijn toen 
steeds meer voor haar gaan zorgen. Langzamerhand had 
ze meer aandacht nodig en daar hebben Annie en Herman, 
samen met de anderen, heel veel tijd aan gegeven. 

Ze was vergroeid met haar huis en het plekje in de 
keuken, 'daar is het meeste uitzicht', zei ze dan. 
Met de kleinkinderen en achterkleinkinderen had ze een 
goede band en ze waren gesteld op oma. (ouwe oma). 
Vanuit haar jeugd had Sien een vertrouwde plek voor het 
geloof in haar leven. Hoe vaak bezocht ze niet de kerk 
als er ook een mis voor haar man was. Thuis leefde ze 
er naar toe als de communie werd gebracht. 
Toen er steeds meer zorg nodig was, is ze naar Verpleeg
centrum Twente-Oost gegaan, waar ze zich weer thuis 
heeft gevoeld, dankzij de liefdevolle verzorging. 
Toen haar krachten bijna aan het eind waren heeft pater 
Thijert aan haar zijn laatste bediening toegediend . Kort 
erna is ma rustig gestorven. 

Wij bidden voor haar, dat ze nu met pa 
voor altijd mag wonen in Gods Huis! 

leder, die moeder bezocht heeft en bijgestaan of ver
zorgd in haar laatste levensperiode en met ons heeft 
meegeleefd bij haar overlijden willen we hartelijk daar
voor bedanken. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


