
t 
Wij willen in onze herinnering bewaren 

Liza Berendlna Jozephina 
te Dorsthorst - Jansen 

weduwe van 
Theodorus Hendrikus te Dorsthorst 

Geboren te Hengelo Gld op 1-3-1919, 
overleden te Oldenzaal op 27-2-1999. 

Na 6 weken ziekenhuisverblijf is toch plotseling 
in de vroege morgenuren van 27 februari 1999 
van ons heengegaan mijn lieve moeder, 
schoonmoeder en onze oma. 
Slechts 2 dagen voor ze 80 jaar zou worden. 
Ze had al vroeg in haar leven als oudste van 
het gezin, waarin haar moeder ziekelijk was, 
geleerd om het gezin draaiende te houden. 
Later toen ze getrouwd was bleef ze zeer zorg· 
zaam voor haar man en enige zoon. Ze genoot 
altijd van gezelschap en gezelligheid. Toen er 
kleinkinderen kwamen was ze daar erg geluk· 
kig mee. Vooral de oudste, Dennis, heett vaak 
bij haar gelogeerd en samen hadden ze veel 
pret, ook aan Niels en Lydia beleefde ze veel 
plezier. 

Ze verloor haar man al vrij vroeg en plotseling, 
waardoor ze vereenzaamde, vooral toen haar 
zoon trouwde. 
Een paar jaar geleden begon ze vergeetachtig 
te worden. Met Kerst '98 was ze er lichamelijk 
en geestelijk zo slecht aan toe, dat ze uitein· 
delijk half januari in het ziekenhuis te 
Oldenzaal werd opgenomen, waar ze tijdens 
ons bezoek steeds nog vroeg hoe het met Jos, 
Gerda en de kinderen ging. 
Geestelijk ging ze steeds verder achteruit en 
van de omgeving waar ze was begreep ze 
niets. Zaterdag 27 februari is ze 's morgens 
vroeg door een verpleegster naar het toilet 
gebracht die haar daarna weer naar bed 
bracht. Een andere verpleegster trof haar na 
een half uur dood aan. 
Rustig, zonder p11n en strijd, is ze ingeslapen 
waarvoor we erg dankbaar zijn. 

MOGE ZIJ IN VREDE RUSTEN 

Voor al uw belangstelling en blijken van deel· 
neming na het over1i1den van m11n lieve moe
der, schoonmoeder en onze oma betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Jos en Gerda te Dorsthorst 
Dennis 
Niels 
Lydia 


