
Dankbare herinnering aan 

GEZINA JOHANNA MEKENKAMP 
echtgenote van 

Jan Hendrik Weghorst 

Ze werd geboren te Saasveld op 19 augustus 
1908 Ze is plotseling thuis overleden op het 
feest van Maria ten Hemelopneming, 15 au
gustus 1990 Na de gezongen u1tvaartd:enst 
1n haar parochiekerk, van de H Theres1a te 
Borne, hebben we haar te rusten gelegd op 

de begraafplaats te Borne, 
op 20 augustus 1990 

Ze was b11na 82 1aar oud Ze leefde toe naar 
he: gouden huwell1ksfeest dat ze over een 
half 1aar hoopte te vieren. maar we hebben 
voort11d1g afscheid van naar moeten nemen. 
nadat ze iets heel goeds van haar leven had 
gemaakt. 
Moeder was er altijd voor vader en voor ons. 
Niets was haar teveel en bij haar konden we 
altijd terecht om ons af te reageren, na school 
of na het werk. 
Ze had een zacht karakter en kon noo1: echt 
kwaad op ons worden Mede door haar is er 

tussen ons kinderen nog steeds een hechte 
lam 1eband Alle kinderen waren haar even 
dierbaar 
Ze kon goede dingen stimuleren en minder 
goede dingen laten stoppen en afknappen. 
Haar belangstelling beperkte zich niet tot 
haar eigen gezin. Ze was betrokken bij al het 
hef en leed 1n de Wijde wereld 
Thuis had de tuin haar grote belangstelling 
Daar heeft ze enorm veel zorg aan besteed 
en aan het werk 1n huis. Oons Ma was 1n de 
kokken of op het laand 
Voor uw kle1nK1nderen was U een echte Oma 
en voor ons een echte Moeder. We z11n Onze 
Lieve Heer dankbaar dat Hij U op deze 
manier heeft laten inslapen. zodat een ont· 
lu1sterd leven, na een beroerte, U 1s 
bespaard gebleven . 
Wij zullen voor Vader zorgen. Dat beloven 
WIJ , Uw dankbare kinderen. 

Voor uw mee/even met het zo plotselinge overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en 
oma, zeggen we U heel hartelijk dank. 

J H. Weghorst 
Kl{)deren en kJel()/onderen 


