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Ter herinnering aan 

Catrien Voorhuis 
echtgenote van 

Marinus Korenromp 

Zij werd geboren op 9 maart 1925 te Ambt 
Hardenberg. Temidden van haar gezin werd 
ze gesterkt door het H. Sacrament van de 
zieken. Na een moedig en dapper strijden 
tegen haar ziekte overleed ze in het Twente
borg Ziekenhuis te Almelo op zondag 18 
oktober 1992. We hebben haar lichaam te 
ruste gelegd 22 oktober 1992 op het R.K. 
kerkhof te Almelo . 

In haar huwelijksleven van 35 jaar heeft ze 
mooie momenten maar ook vele tegensla
gen gekend. Heel haar leven was ze moedig 
en dapper. Met een onvoorstelbare kracht 
die ze uit haar diepgewortelde geloof putte, 
vocht ze door de moeilijkheden van het 
leven heen. Catrien was een zorgzame 
vrouw, moeder en oma. Met volle liefde 
droeg zij de zorg voor haar gezin. Met kleine 
dingen maakte zij het voor ons gezellig. Ze 
was eenvoudig maar juist in deze eenvoud 

was ze groot. Zij ze i: "Maken, wat er van te 
maken valt." Positief denken was haar 
levensgedachten. Deze nemen wij mee op 
onze levensweg. Klagen deed ze niet, ook 
niet tijdens haar laatste ziekte. Ze ging door 
vele "stormen" heen om aan de overkant te 
komen . Haar laatste wens was om de bede
vaart naar Lourdes mee te mogen maken. 
Haar ziekte dwong haar om op innerlijke 
bedevaart te gaan. Maria verhoorde haar 
gebed en nam haar mee naar God . Wij 
hebben met haar en voor haar gebeden en 
zij zal dat nu voor ons doen. 
Lieve ma, we zullen je missen. 
Marinus en kinderen, wees niet bedroefd. 

Dankbetuiging: Ma was dankbaar voor elke 
attentie, bezoek en medeleven. Wij bedan
ken u voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn vrouw, onze 
moeder en oma. 

Marinus, 
kinderen en 
kleinkinderen 

Almelo, 22 oktober 1992 


