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Gedenk in uw gebeden 

GESIENA PETRONELLA THERESIA 
LOTGERINK BRUINENBERG 

echtgenote van 

GERARDUS ALBERTUS VLOOTHUIS 

Ze werd geboren op 22 februari 1925 in Saas• 
veld; kort na haar aankomst in het ziekenhuis te 
Oldenzaal is zij onverwachts overleden op 13 fe. 
bruari 1978, ze werd begraven op ' het r. k. kerk
hof te Weerselo op 17 februari. 

God openbaart zich in zijn schepping en wel 
vooral in de mens die hij geschapen heeft naar 
zijn beeld en gel iJkenis. 
In deze vrouw was God aanwezig. Haar liefde 
en toewijding waren grenzenloos, ze heeft zich 
naar het voorbeeld van Krlstus totaal gegeven 
voor de ander, zich totaal uitgeput voor de ander. 
Haar gezin kwam op de eerste plaats, geen kleine 
taak: 9 kinderen; samen met haar man en met 

een rotsvast geloof en vertrouwen op God tot 
wie ze dagelijks samen baden en door hard wer
ken hebben ze niet alleen de kinderen een kans 
gegeven zich te ontplooien maar ook de band in 
hun gezin altijd weten te bewaren, ze was al
tijd bereid te luisteren naar haar kinderen en 
stond open voor hun problemen. 

Ook de weerselose gemeenschap zal haar missen: 

jarenlang heeft ze zich ingezet en was ze de 
drijfveer van het verenigingsleven vooral de KPO; 
ze was een goed instrument in Gods handen, om 

deze wereld tot een betere plaats te maken om 
in te leven, 

Lieve kinderen, als je maar vree hebt met elkaar 
en vooral ook zorgt voor vader nu hij mij mist, 
ben ik trots op jullie, ons 25 jaar huwelijksjubi
leam was een gloriedag voor mij en ons allemaal; 
mogen we ons allemaal eens weer verenigen in 
Gods' glorie, waarin ik jullie ben voor gegaan. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens het 
overlijden en de begrafenis van mijn vrouw en 
onze moeder betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Vloothuis 


