
In dankbare herinnering aan 

Gezina Johanna van der Heiden 
echtgenote van 

Franciscus Johannes Poorthuis. 

Zij werd geboren op 20 februari)932 
te Overdinkel. Na voorzien te zijn van 
het Sacrament der zieken overleed zij 
te Overdinkel op 16 juni 1990, Na een 
Eucharistieviering rn oe H. Gerardus 
Majellakeri< te Overoinkel 1s zij op 
20 juni 1990 gecremeerd te Usselo. 

"Een sterke vrouw, wie zal haar vin
den·, staat er in de Bijbel. Wij zijn er 
van overtuigd dat deze vrouw en moe
der tot de hele sterken behoorde. Met 
een glimlach op haar lippen, met al
tiJd weer hoop op betere dagen heeft 
zij, samen met vader, haar stri d ge
streden. Samen strijdend, samen hui
lend, maar ook samen lachend zijn 
deze jaren eigenlijk de mooiste jaren 
van hun leven geweest. 
Aan moeder bewaren we mooie herin
neringen: zij was een vrouw van wei
nig woorden, maar deed rn stilte wat 
gedaan moest worden met een grote 
liefde. Jarenlang heeft zij an haar gezin 

de zorg voor oma, haar moeder op zich 
genomen. Moeoer was een vrouw, die 
zichzelf totaal wegcijferde, zij was blij 
en tevreden met hele kleine oingen. 
Zij was er voor ons en voor ieder die 
een beroep op haar deed. 
Van de andere kant : wat kon zij ge· 
nieten van haar kleinkinderen, wat was 
ze blij, als ze bij haar kwamen. 
Sieni was een heel goede vrouw, een 
heel goede echtgenote. We zijn blij 
oat we haar tot het laatste ogenblik 
in ons midden mochten hebben. Zo 
waren we in staat haar lijden te ver 
zachten en haar laatste weken tot 
goede weken te maken. 
Sieni, moeder, bedankt, bedankt voor 
alles. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeoer en oma, be· 
tuigen wij u onze oprechte dank. 
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