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Ter gedachtenis aan 

Geziena Maria Korf - Horsthuis 

weduwe van Johannes Antonius Korf 

Zij werd geboren op 19 januari 1922 te Lattrop 
en overleed op 25 februari 2007 te Hengelo. 

Na de Eucharistieviering in de kerk Onze Lieve 
Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Hengelo 
vond aansluitend de crematie plaats in Usselo. 

Ma werd in 1922 geboren als jongste dochter in 
een gezin met zeven kinderen. Op de boerderij 
bracht ze haar jeugd door. Op relatief jonge leef
tijd vertrok ma naar Denekamp, waar ze in 
betrekking ging. Daarna werkte ze op diverse 
plekken in gezinnen en hotels om tenslotte in 
Enschede te belanden. Daar ontmoette ze pa. 
In 1955 zijn pa en ma getrouwd. Uit dit huwelijk 
werden drie kinderen geboren: René, Peter en 
Monique. Peter werd maar twee weken oud en 
zoals dat in die tijd ging, werd over dit verlies 
nooit gesproken. Toch heeft dit in haar leven 
diepe sporen achtergelaten. 
Thuis was ma een bezige bij . De hele dag was ze 
druk in de weer en ze zorgde er altijd voor dat 
alles er tiptop bij lag. 
Als er maar even tijd voor was kwamen de spel-

letjes op tafel: sjoelen, kaarten, rummikub, yaht
zee, het maakte haar niet uit. 
Samen met pa sloeg ze geen wedstrijd over van 
EMOS. Ook aan het zangkoor, het KVG en de 
Zonnebloem en de kaartclub was ze, met veel 
plezier, menig uurtje kwijt. 
Ma kreeg zes kleinkinderen. Ze waren haar allen 
even lief. Met veel liefde paste ze op en als er 
niets op te passen viel , ging ze gewoon op 
bezoek om de kleinkinderen even te zien. 
Het overlijden van pa in 1999 was een vreselijke 
klap voor ma. Haar steun en toeverlaat was er 
niet meer. Toen in die tijd het geheugen haar in 
de steek begon te laten, brak er een zware tijd 
aan. In 2001 verhuisde ze naar Het Woolde. 
Overdag ging ze in die tijd al naar afdeling De 
Marke. In 2003 kreeg ze ook haar kamer op die 
afdeling. Dankzij een geweldige verzorging heeft 
ze daar nog een aantal goede jaren gehad. Toen 
het vermogen om te praten door verscheidene 
beroertes wegviel , werd de kwaliteit van leven 
steeds minder. 
Op zondag 25 februari 2007 is ze daar toch nog 
heel onverwacht overleden. 

Ma, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan 
en betekend hebt. 

Voor Uw medeleven bij het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, 2 maart 2007 


