
t 
Er is een geest die bijzonder en sterk is, 

maar ook een lichaam dat anders is. · 
Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe 

alleen het lichaam, dat werd moe. 

Helena Maria 
Roesthuis - Grote Beverborg 

weduwe van 

Gerard Roesthuis 

Zij werd geboren op 12 juli 1926 te De Lutte. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken is zij op 9 oktober 2004 overleden. 

Op 13 oktober hebben we haar na de Eucharistie
viering te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Rossum op de sterfdag van vader. 

Al op jonge leeftijd ging ze in betrekking, en 
werd bekend met het leven en werken op de 
boerderij. Ze hield van het buitenleven, bloe
men, groentetuin en dieren. Als ze maar even 
tijd had, was ze daar te vinden. 
Ma was een bescheiden vrouw die niet op de 

voorgrond wilde staan. 
Zij was een sterke vrouw zodat ze steeds de 
nodige operaties kon doorstaan. 
Gelukkig was ze met pa met wie ze een goed 
huwelijk had van 50 jaar. 
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren en 11 
kleinkinderen, op wie ze erg trots was. 
Fijn vond ze het dat ze samen met pa op de 
boerderij kon blijven wonen samen met Paul en 
Margret en de jongens Luuk en Bram. 
Met veel toewijding heeft ze haar man Gerard 
verzorgd, die vanwege zijn geestelijke gezond
heid van haar afhankelijk was. Zijn dood bijna 
een jaar geleden was een groot verlies voor 
haar. Toen haar gezondheid achteruit ging en 
het alleen wonen onmogelijk maakte, verhuisde 
ze enkele weken geleden naar het Gereia in 
Oldenzaal. Hier werd ze elke dag trouw bezocht 
door de kinderen en kleinkinderen. Ze heeft hier 
tot aan haar overlijden met veel plezier mogen 
wonen en is liefdevol verzorgd. 
Lieve ma en oma, bedankt voor alles. We zullen 
je heel erg missen en je nooit vergeten. 
We hopen dat je samen met pa en opa gelukkig 
bent. 
Jullie waren geweldig. 

Al uw medeleven en belangstelling heeft ons 
ontzettend goed gedaan. 

Bedankt. 
Kinderen en kleinkinderen 




