
In dankbare herinnering 

Geertruida Johanna Maria Lössbroek 

sinds 22 november 1988 weduwe van 
Hermanus Josephus Voortman. 

Zij werd geboren te Oldenzaal 
op 21 september 1907. 

Op 1 mei 1997 is zij in Verpleegcentrum 
Twente-Oost, locatie Losser, overleden. 

Tijdens de begrafenis te Lonneker op 5 mei 
daaropvolgend hebben wij haar ter ruste gelegd 

op het R.K. kerkhof aldaar. 

Na een korte ziekteperiode waarin duidelijk werd 
dat ze er niet meer bovenop zou komen hebben 
wij vandaag afscheid genomen van onze moeder 
en oma. Het afscheid doet er niet minder pijn 
om, maar wij zijn dankbaar dat een lange periode 
van uitzichtloos lijden haar bespaard is gebleven. 
Op tienjarige leeftijd, al heel vroeg in haar leven, 
werd ze geconfronteerd met de dood van haar 
moeder, van wie ze erg veel hield. Deze gebeur
tenis heeft een enorme invloed gehad op haar 
jeugd en haar hele verdere leven. Later is ze uit 
huis bij verschillende families in betrekking 
geplaatst, waar het, als je haar erover hoorde 
vertellen , vaak gedisciplineerd en hard werken 
was. 

In de oorlog leerde ze papa kennen en na de 
bevrijding zijn ze getrouwd. Tot grote vreugde 
van hen beiden werden in dit huwelijk nog twee 
kinderen geboren, iets waar ze eigenlijk niet 
meer op hadden durven hopen. Zij toonde zich 
een lieve zorgzame moeder. 
Sterk kenmerkend voor haar was haar nederig
heid; in gezelschap hield ze zich vaak eigenlijk 
het liefst op de achtergrond. Waar ze zich graag 
mee bezig hield was eten koken en handwerken, 
vooral breien: veel familieleden en kennissen zijn 
dankzij menige sok en sjaal van haar hand de 
winter door geholpen. 
Toen papa acht jaar geleden overleed was dat 
een enorme slag voor haar. Zij heeft zich daar 
nooit goed overheen kunnen zetten. Drie jaar 
later was het onvermijdelijk dat ze vanwege haar 
steeds slechter wordende lichamelijke toestand 
het zo vertrouwde huis aan de Voortsweg moest 
verlaten en haar intrek nam in een aanleunwo
ning. Toen korte tijd daarna dementie zich bij 
haar manifesteerde is ze opgenomen in 
Verpleegcentrum Twente-Oost in Losser, waar 
ze nog anderhalf jaar goede verzorging heeft 
gehad. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van onze moeder en oma. Het is voor 
ons een grote steun geweest. 

De familie. 


