


In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Somhorst 
weduwe van 
Christiaan Wilhelmus Prinsen 

Zij werd geboren op 16 mei 1917 te Haaks
bergen. Gezalfd door het H. Oliesel overleed 
zij op 11 januari 1992 eveneens te Haaks
bergen. Na de Uitvaart in haar parochiekerk 
te St. lsidorushoeve op 15 januari, werd zij 
ook daar begraven op het kerkhof van de 
parochie . 

Zi j was de moeder, die wij ons wensten . Z ij 
was ook de oma voor onze kinderen. Haar 
goed heid straa lde van haar af. En zij hield 
ons bij elkaar . Daarom kon zij gen ieten van 
de zondagm iddag, als iedereen er was. 

Haar leven is niet altijd over rozen gegaan. 
Zij heeft altijd hard gewerkt. Sinds haar huwe
l ijk op 12 februari 1941 met vader groeide 
ons gezin. Zowel binnenshuis als buitenshuis 
was er vee l werk. Het is onvoorstèlbaar vee l 
geweest, wat zij wist te verzetten . Hierbij had 
zij een voorkeur voor de groentetuin, d ie zij 
graag verzorgde. 

De kracht voor haar leven putte moeder uit 
haar ge loot. Zij was gehecht aan de vieringen 
in de kerk. Li et en leed, goede en kwade 
dagen van kinderen, klein- en achterk lein
kinderen heeft zij in gebed aan God voorge
legd . En dan vertrouwde zij, dat alles goed 
kwam. 

Zoals zij de kinderen, klein- en achterk lei n
k inderen graag t huis zag komen, zo ontving 
zij ook liever buren , familie en vrienden dan 
dat zij zelf op visite ging. Haar gastvrijheid 

uitte zich doordat zij de tijd voor iemand 
nam. En in het gesprek kwam altijd haar 
levenswijsheid boven : zij wist wat belangri jk 
was en wat ni et, wat waarde heeft voor de 
mens en wat niet. 

Aan het verlies van vader heeft zij veel ge
leden. Toch is zij de laatste ti jd verwent ge
weest met Mar ia en Wim om zich heen . Want 
het is een voorrecht om tot op zo hoge leef
tijd op eigen geboortegrond te kunnen blijven 
wonen. 

Het plotseli ng verli es van haar za l ook ons 
zwaar va llen . Maar wij vertrouwen dat zij haar 
bekron ing vindt in het hemels Vaderhuis. 

En in dankbaarheid kun nen w ij terugzien naar 
het leven van onze moeder en onze oma. 
Dit leven zullen we altijd voor ogen b lijven 
houden. 

Heer God , dank voor alles, 
wat U ons in moeder en oma 
voor ons hele leven hebt meegegeven . 
Schenk haar eeuwige vrede. 
Houd ons in eenheid bij elkaar. 

Amen . 

Voor uw deelneming met dit plotselinge over
lijden zegt de familie u haar hartelijke dank. 


