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Ter nagedachtenis aan 

Lida Herrebout 

Zij werd geboren op 26 augustus 1909. was getrouwd 
met 

Hendrik Rohring 

en woonde 87 1aar lang te Overdinkel. Ze is on haar 
be1aardenwonong te Losser plotsehng overleden op 26 
december 1999. We hebben haar b•J Pa te ruste 
gelegd op de R.K. Begraafplaats te Overdinkel op 30 
december. 

Ma leefde haar leven b11na geheel 1n deze 20ste eeuw, 
en verreweg de meeste 1aren ervan on Overdinkel. 
Ze was altijd begaafd met een 11zersterk geheugen. 
De laatste drie jaar woonde ze on ·n be1aardenwonong 
1n de Scholtonkstraat te Losser, dichtbij haar geliefde 
dochter Irene. 
De jaren daarvoor toetste ze vanuit Overdinkel dage· 
lijks op en neer. zorgend en bemoederend, met de 
beste bedoelingen, uit liefdevolle goeiigheid. 
Toen Pa 1n 1990 overleed gong het geleidelijk aan min· 
der goed met Ma. 
Benauwdheid belemmerde haar 'kunnen' hoe graag ze 
ook wilde. De dokter werd vaker geroepen. Irene kwam 
zeer geregeld, doch de echte oplossing ·verhuizen 
naar een be1aardenhuos' was er niet bij . Toen ze daar 

eens door omstandigheden noodgedwongen een t1jd1e 
moest verblijven. werd ze nog meer vastbesloten om 
zelfstandig te blijven wonen en koken. 
Toch kon het niet langer en verhuisde ze 1n 1996 ven 
Overdinkel naar Losser. Ze werd erg gelukkig in haar 
'be1aardenwononkje . 
Toen ze haar heup brak ervaarde ze dankbaar elke 
dag liefdevolle thuiszorg. Ze was dol op haar kleonkon
deren Raymond en Marco. en omgekeerd. Toen ze 
eenmaal telefoon had. genoot ze ervan. In Losser 
belde ze wekelijks met haar broer. Willem. on 
Wageningen. bij beunen. Soms vond ze het moe1li1k 
om te genieten van het leven. In haar 1eugd en ook 
later had ze ervaren hoe betrekkelijk en hoe kort het 
leven kan zijn, want vele drerbaren waren haar iong 
ontvallen. Ze was vroigevig . 
Ze was geinteresseerd en genoot ervan wanneer het 
anderen goed gong. De geregelde z1ekencommunre en 
de warme contacten met allerlei bezoekers waren voor 
haar echte oppeppers. Ma. je bent nu gearnveerd bot 
God die je in het bestaan nep. 
We danken je voor al ie liefde. ie zorg. ie warme nabij
heid. Je was_ voor ons e.en onvergeteh1ke Ma en Oma. 
en zo zul ie on onze herinnering blijven. 

Wij willen u oprecht danken voor de vele tekenen van 
medeleven en sympathie na het overlijden van onze 
heve moeder en oma. 

Irene en Jan Helthuis - Rohring 
Raymond en Marco 


