
De Lutte, 3 februari 1981 

Mama. 

Moegestreden heb je ons op je 81e ver
jaardag laten weten dat je spoedig zou 
sterven. Hiermee heb je. toen je iedereen 
om je heen had, duidelijk onderstreept wat 
je zo belangrijk vond · een fijne familieband. 
Samen met jou en papa hebben we daar 
vaak en veel plezier aan beleefd. 

Je goedheid en opgewektheid bleven 
echter niet beperkt coc de naaste omgeving . 
Al hadden jij en papa nog zulke grote zor
gen - vooral in de dertiger en veertiger 
jaren - je bleef de ander die het volgens 
jou nog moeilijker had helpen, waar je kon. 

Het leven heeft je veel moois maar ook 
dikwijls narigheid gebracht. Je verdriet was 
onuitspreekbaar toen je één van de kin
deren en kleinkinderen te vroeg moest 
missen. Maar je zag ook met voldoening 
elf kinderen hun bestemming bereiken en 
je hebt veel genoten van de 32 kleinkin 
deren. Ze zullen hun . snoepoma· nooit 
vergeten. 

Bij alle verdriet is jouw sterven voor ons 
een grote gebeurtenis geweest. We voel 
den dat je liefde en zorg voor ons in het 

sterven nog even groot waren als geduren
de het lange leven met ons en daarvoor 
zijn we je intens dankbaar. 

Daarnaast heb je ons nogmaals - en nu 
voor de laatste keer - je rotsvaste geloof 
in God en vertrouwen op Maria bewezen 
wat ons cot verwondering en bezinning 
bracht. 

Je sterven was een voorbeeld. zoals je 
leven dat was. Zo willen we dankbaar aan 
je blijven denken . 

Wij zullen goed voor papa zorgen . 

Papa. kinderen en kleinkinderen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
mijn dierbare vrouw. onze zorgzame moe
der en lieve oma 

GEZINA MARIA HUISKEN-REIMER 

geboren 1 februari 1900 en overleden op 
3 februari 1981 zeggen w!j U allen harte
lijk dank. 

J. J. Huisken 
kinderen en kleinkinderen 


