
Ter herinnering aan 

GESINA JOHANNA STROOTMAN 

Op 16 april 1905 werd zij geboren. 
Zij was sedert 1941 weduwe van 

Hendrik Klaaskate, 
sedert 1985 was zij weduwe van 

Jan Golbach. 
Op 14 september 1998 is zij overleden. 

Wanneer wij het leven van onze moeder en 
oma overdenken, dan komt er in ons een 
diepe bewondering. 
Zij was "die sterke vrouw" uit het boek der 
spreuken. 
Gelukkig getrouwd met Hendrik Klaaskate 
mocht zij een mooi gezin vormen; vreugde 
van het tot zeven keer doorgeven van le
ven werd doorkruist door het verdriet van 
het vroegtijdig overlijden van kinderen. 
In 1941 stierf haar man, zij bleef achter met 
een gezin van kleine kinderen en een be
drijf. 
Door haar huwelijk met Jan Golbach vorm
de zij een nieuw thuis. Zij mocht met hem 
nog drie keer leven doorgeven en ook 
daarvan moest zij vroegtijdig jong leven 
afstaan. 

In vogelvlucht gaat zo haar gezinsleven 
met alle zorgen en vreugden, met eigen 
bedrijf en de risico's die dat meebrengt aan 
onze geest voorbij. Biddend een fietsend 
bleef zij met haar geest bij gezin en bedrijf. 
De gemeenschap in Lonneker was zij trouw 
in geloof en in haar ontspanning. Het 
K.V.G. was haar dierbaar. 
Zij mocht drie en negentig jaar worden. 
Zij moet wel een hele sterke vrouw geweest 
zijn. Opgewekt en blij tot het einde toe. 
Wie lang leeft ondervindt in zijn lichaam de 
neergang. Zij heeft dit ook gekend en het is 
moeilijk dan van anderen hulp te moeten 
aanvaarden. Toch heeft het "dagelijks trou
we bezoek" haar dankbaar gestemd. Zij 
voelde dat ze niet alleen gelaten werd. 
God, wij danken U voor deze moeder en 
oma. 
Moge zij, nu haar leven voltooid is, samen 
zijn met de verrezen Heer. 

Voor uw meeleven tijdens haar ziekte en 
meegaan op haar laatste gang op deze 
aarde betuigen wij u onze dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


