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weduwe van 
Hendrikus Bernardus Horsthuis. 

Zij werd geboren te Beuningen op 
23 november 1918 en overleed, na een 

moedig gedragen ziekte en gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken, in haar eigen 

huis te Lattrop op 20 juni 1990. 
We hebben haar op 25 juni 1990 ter ruste 

gelegd op het parochiële kerkhof te Lattrop. 

Niet geheel onverwacht is, na een leven vol arbeid 
en zorg, onze dierbare moeder en oma van ons 
heengegaan. Met dankbaarheid denken wij aan 
haar terug. Vele jaren heeft zij onze vader, zwak 
van gezondheid als hij was, verzorgd tot aan zijn 
dood. 
De zorg voor vader en haar gezin en daarbij de 
boerderij, lieten haar niet met rust. 
Tot bijna de laatste dag van haar leven bleef zij 
belangstelling houden voor haar kinderen, de 
boerderij en het vee en de gebeurtenissen in de 
wereld om haar heen. 

Ze leefde temidden van de natuur waarvan ze 
zozeer hield; leefde vanuit haar geloof in de 
Schepper van het leven. 
Toen de ernstige ziekte zich aandiende, heeft ze 
voor haar leven gevochten; ze wilde leven, maar 
toen ze inzag, dat het onvermijdelijke zou komen, 
heeft ze haar lijden gedragen en verwerkt samen 
met haar God. 
Anderen wilde ze zo weinig mogelijk betrekken in 
haar moeilijkheden van de laatste maanden. 
Ze klaagde niet, maar wel ging haar zorg uit naar 
haar kinderen en kleinkinderen die ze achter 
moest laten. 
Uiteindelijk heeft ze de dood aanvaard en rustig 
haar leven teruggegeven in de handen van Hem, 
die het leven geeft en neemt op de tijd die Hem 
goeddunkt. 
Zij heeft haar strijd nu gestreden en wij, die ach
terblijven, hopen en bidden, dat er in het einde
loos grote "Huis van God" ook voor haar een 
plaatsje is, en dat zij volkomen vrede mag vinden, 
waar zij de laatste tijd naar uitzag. 

Voor de vele blijken van deelneming die wij moch
ten ontvangen bij de ziekte en het overlijden van 
onze dierbare moeder en oma betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Horsthuis. 


