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Naar onze God van vrede 1s ons voorgegaan 

Sini Gosenshuis-Geertshuis 

sinds 13 januari 1994 weduwe van 
Fons Gosenshu1s 

Ze werd geboren te Losser op 20 1anuar' 1925. Twee
maal voorzien van het Sacrament van de Ziekenzal
ving, overleed ze te Enschede op 22 oktober 1996. 
We hebben haar tierdacht t11dens de Uitvaartmis 1r 
de Mariakerk te Oldenzaal en in de afscheidsdienst 
ir. ret crematoriurr te Usselo op 26 oktober. 

Sini groeide op als 1ongste van 7 kinderen in het ge
zin Geertshuis aan de Bentheimerstraat on De Lutte. 
Op 7 februari 1956 trouwde ze met Fons Gosenshu1s; 
ze vestigden zich eerst aan de Rozenstraat, kort 
daarna 1n de mooie woning aan de Enschedesestraat 
in Oldenzaal: ze voelden zich sterk met elkaar ver
bonden, ze wist zich goed verzorgd en verwend door 
haar Fons. 
Ze was betrokken bij het leven en de toekomst van 
haar 2 jongens Bert en Rob, die vele herinneringen 
aan haar zullen bewaren Trots op haar kleinkinde 
•en, 'llocht ze graag van alles aan he~ gever 

Sini was veel met zichzelf bezig, ze leefde 1n een 
kleine wereld met haar eigen gedachten en gevoe
lens: ze ging weinig uit, want het liefst bleef ze thuis. 
Wel heeft ze vaak geholpen in het familiebedrijf 
Kothman. waar ze voor diverse werkzaamheden klaar 
stond. 
Het geloof, dat ze van thuis had meegekregen, heeft 
ze op een bi1zondere manier oeleefd in haar huis en 
m haar sterke band met de Kerk. met oe paroc'11e. 
Als grote vereerster var Maria kon ze haar hef en leed 
bij Maria nee"eggen en via de aangestoken kaarsies 
van een lichtpuntje voorzien. 
Het werd donker in haar leven, toen Fons na een erri· 
sl!ge ziekte van haar heenging. Velen deden hun best 
om ~aar te helpen vanuit de familiekring en haar 
naaste omgeving, ook vanuit haar Mariaparochie, 
maar konden haar niet altijd bereiken. In november 
1995 werd ze in het ziekenhuis opgenomen, daarna 
liefdevol verzorgd in "Oldenhove' te Losser: voor haar 
en voor haar omgeving een moeilijke periode. 
We bidden, dat ze voor altijd met Fons verbonden 
zal zijn in het licht van Gods eeuwig Vaderhuis. 

We danken u voor uw gebed en medeleven tijdens 
haar ziekteperiode en na haar overli1den. 

Kinderen en kleinkinderen 


