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In d;1nkbare herinnering aan het leven van 

Geertruida Geziena l<okkeler 
sinds 24 febru~ri 1981 weduwe van 

JOHANNES FRANCISCUS HORSTHUIS 

Zij werd geboren op 16 september 1922 te 
Denekamp. Na een langdurige slopende ziekte 
overleed zij oa het ontvangen vao het Sacra
ment der Zieken, op donde rdagmiddag 10 okt . 
1991 in het verpleeghuis St. Gerhudus Majella 
te Denekamp. We hebben afscheid van haar 
genomen op 15 oktober 1991 tijdens een Eu
charistieviering io de St. Nicolaaskerk te. Dene
kamp. waarna we haar begeleid hebben naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof, naast haar 

overleden wan. 

" Wit kan zeggen wat je hebt doontaan, 
vol goede moed ben je JteedJ doorgegaan; 
Het lijden is je niet bupaard gebleven, 
al jouw lief de heb je mij gegeven; 
Mei die herinnering zal ik verder leven. 
Moeder, ik zal je nooit vergeten". 
Geertruida Geziena Kokkeler trouwde op 26 no
vember 1953 met Johannes Franciscus Horst
huis. Zij kwamen io te wonen bij de weduwe 
Gezioa Johanna Goorhuis Oude Sanderink Brook
huis. Op 18 okt. 1955 werd bun zoon Bennie 
geboren. Kort na de geboorte van Bennie open-

baarde zich bij moeder de eerste ziekte ver
schijnselen van .\'1.S. Bijna 15 jaar heeft ze met 
de van haar bekende wilskracht toch thuis 
kunnen doorbrengen. Omdat haar ziekte zkb 
verergerde werd ze 24 februari 1970 opgeno
men in het verzorgingshuis te Denekamp. 

Het feit dat ze niet weer kon terugkeren naar 
haar vertrouwde woning in het veld. was voor 
haar moeilijk te dragen. Haar grootste zorg was 
Benoie eo haar gedachten hieven in het veld. 

Haar laatste verjaardag heeft ze op 16 sept. 
nog gevierd met haar oude buren uit het veld 
die haar ook steeds trouw kwamen bezoeken. 

Ook de familie van Sina Brookhuis heeft steeds 
met haar eo Bennie contact gehouden. Moeder 
was hlij wet elk bezoek, want dat gaf haar het 
gevoel dat ze er bij hoorde. Daags voor het 
overlijden was haar vurigste wens in leven re 
mogen blijven om er nog te zijn voor Bennie. 

Ik breng heel bijzonder dank aan de verzorg
sters eo bewoners van het verpleeghuis, voor 
de kleine attenties aan moeder bewezen. dit 
heeft mij als zoon heel goed gedaan. De laatste 
nacht hebben Bennie, haar broer Herman en 
buurvrouw Agnes bij baar gewaakt. Heel be
wust liet zij weten dat zij hun aanwezigheid 
nodig had. 

Bennie, moeder is nu weer met vader verenigd, 
samen zullen ze jou blijven volgen op je 
verdere levensweg. 


