
t BelangriJk IS met de weg die je gaat, 
maar het spoor wat 1e achterlaat. 

Geziena Gertruida Althanning-Busscher 
weduwe van 

Johannes Leenardus Sernardus Althannmg 

overleden op de leeftijd van 83 jaar. 

Zij werd geboren op 1 december 1915 te Los
ser. In het verzorgmgshuis Mariahof overleed zij 
op 12 maart 1999. Na de uitvaartmis in de 
Emmausparoch1e vond de crematie plaats te 
Usselo op 16 maart. 

Sien trouwde 10 1939 met Johan Althanning, met 
wie ze samen een touwslagenJ runde. 
Zij was niet alleen druk in hun bedrijf. Ook deed 
ze veel VriJWilligerswerk. o.a. de miss1e naai
kring. waarvoor ze na 40 )aar inzet een pause
lijke onderschelding kreeg. Ze heeft daarnaast 
geholpen met de oprichting van de beJaarden
soos en het Ziekentriduum, waarvan ze het ViJf· 
tig 1ang bestaan. vorig jaar, nog mocht meema
'ken Ze was de laatste jaren als eregast aan
wezig. Toen ze met meer in staat was alleen te 

zijn in verband met haar gezondheid, ging ze 
naar de Mariahof. 
Ze had er erg veel moeite mee, vooral het laat
ste )aar, afhankelijk te moeten ZIJn. 
Door haar onvermogen met praten was ze niet 
meer m staat haar vnendenkring te handhaven. 
Zelfs in de Mariahof werd het steeds moeilijker 
met, voor haar vertrouwde mensen om te gaan. 
Alleen Gerrit, haar broer, was voor haar de ver
trouwde persoon. Haar gezicht klaarde op als 
Gerrit kwam. 
Wij zijn als familie erg dankbaar voor de goede 
zorg en verplegmg d1e zij van alle zusters daar 
kreeg. Ook dank aan de Stichting Leendart Vnel. 
die ons geholpen heeft de laatste dagen. 
Wij bidden. dat ZIJ voor altiJd vrede mag vinden 
bij God, in de nabiJheld van Maria. 

Voor uw vele blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden van onze zus, schoonzus en 
tante, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Oldenzaal. maart 1999 

Fam1lie Busschar 
Familie Althanning 


