
"Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor 1'1et licht komt schijnen. 
Die poort staat ook open voor mij". 

t 
Dankbaar blijven wij gedenken 

JOHANNA MARIA ORSEL 
echtgenote van 

GERRIT JAN GERRITSEN 

Zij werd geboren in Enschede op 
10 april 1907. - Zij is over leden in het 

ziekenhuis " De Stadsmaten" in 
Enschede, op de vroege ochtend van 

3 januari 1988. 
De Uitvaartdienst was op donderdag 

7 januari in de St.Jacobuskerk te 
Enschede. Daarna volgde de crematie 

in Usselo. 

Wij bedanken iedereen voor de 
vriendschap met moeder gedurende 
haar leven en blijken van medeleven 
na haar overlijden. 

Fllmilie Gerritsen 

Pas de laatste jaren meest je overla
ten aan anderen, wat je zelf altijd als 
een vanzelfsprekendheid beschouwde. 

De zorg voor de medemens was je op 
het lijf geschreven. Net zo vanzelf
sprekend was het daarom dat vader 
de afgelopen jaren handelde in jouw 
geest en je liefdevol verzorgde. 

Door de ziekte van je moeder - die ze 
ruim acht jaar met toewijding ver
pleegde - had je al op je achttiende 
de zorg voor een heel gezin. 
De bereidheid om anderen te helpen, 
liep daarna als een rode draad door 
je leven. 

In 't huis aan de Borneostraat - waar 
ze ruim 60 jaar woonde - was je de 
spil om wie alles draaide. Niemand 
kon om je heen. Niets menselijks was 
je daarbij vreemd. Wat echter vooral 
opviel, was je levenslust, je blijmoe
dige karakter. Want hoe somber ge
kleurd de hemel soms ook was .. .. 
altiid zag je weer de zonzijde in. 

De laatste jaren werd je gekweld door 
lichamelijk ongemak; het kon je 
humeur niet breken. 

z.o.z. 



Nu overheerst het verdriet, omdat het 
afscheid toch nog abrupt gekomen 
is. We waren er op voorbereid dat n 
hersenbloeding een eind aan je leven 
zou kunnen maken. Maar toch, je 
afscheid komt te vroeg, ongelegen. 

Nooit zullen we samen meer kunnen 
lachen en kibbelen. De gedachte 
daaraan laat een leegte achter, die 
we niet kunnen opvullen. 

Gelovig als je was, was je tevreden 
met wat God je hier op aarde had 
toebedeeld. Moge Hij je in het andere 
leven het geluk en de vreugde schen
ken, die jij hier anderen bereidde en 
die je daardoor zo zeer verdiend hebt. 

Maar in onze gedachten blijf je altijd 
bij ons, dankbaar als we zijn voor het
geen jij ons te bieden had. 

We zullen ie missen moeder/ 
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