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Zoals jij leefde 
ben je heengegaan 

Eenvoudig en tevreden 
en karaktervol 

Geziena Oosterbroek 
weduwe van 

Hendrikus Oosterbroek 

Zij werd geboren op 30 augustus 1906 te Rossum.Nog 
vrij plotseling is zij overleden, na gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament der zieken, op 21 ju li 1998 in Huize 
Sint Jozef te Weerselo. 
Op 25 juli 1998 hebben wij haar daarna bij pa op het 
parochiekerkhof te rusten gelegd. 

Ons ma en oma was een zorgzaam en zeer gelovige 
moeder die nooit iets voor zichzelf vroeg. Zij stond 
altijd klaar voor haar kinderen - klein en achterklein
kinderen, die dan ook graag bij haar op bezoek kwa
men, waar zij intens van genoot. Ze hield veel van het 
boerenleven en het werken op de boerderij vond ze 
prachtig. 
In 1974 stierf pa en dat grote verlies heeft zij door alle 
jaren geduldig gedragen. 
Zij was een echte Maria - vereerster, meer dan 40 keer 
heeft zij Kevelaer bezocht. 

Vele keren is zij op bezoek geweest bij haar twee 
zoons in Canada en daarover raakte ze niet uitgepraat. 
Moeder zei vaak: "Oude mensen moeten sterven en 
jonge mensen kunnen sterven" zij was dan ook zeer 
dankbaar dat zij deze hoge leeftijd mocht bereiken. 
De laatste vi jf jaar heeft ze doorgebracht in Huize Sint 
Jozef te Weerselo hetwelk zij als haar eigen huis 
beschouwde en waar zij bijna elke morgen de 
Eucharistie vieringen in de kapel kon meevieren. 
Het verzorgend personeel van "Huize Sint Jozef" 
Weerse lo zijn wij zeer dankbaar voor de liefdevolle ver
zorging 

Een lege plaats blijft achter in onze familie. 
Wij zijn haar zeer dankbaar voor al haar liefde en 
goede zorgen en danken God dat zij zo lang in ons 
midden mocht zijn. Vertrouwend dat zij nu samen met 
pa gelukkig is bij de Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overl ijden 
van moeder en oma zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Oosterbroek 


