
t 
Met dankbaarheid blijven we denken aan 

Cornelia Elisabeth Zoet 
Corrie 

weduwe van Gerhard Husken 

Zij werd geboren op 9 juni 1918 in Doesburg. Op 13 
februari 2003 overleed zij in het Verpleeghuis 
Bruggerbosch in Enschede. We hebben afscheid van 
haar genomen op woensdag 19 februari 2003 in de 
H. Hart/Ariensgedachteniskerk te Enschede, waarna 
zij werd gecremeerd in het crematorium "Enschede" 
te Usselo. 

Voor uw medeleven met onze moeder, schoonmoe
der en oma, en met ons in deze dagen van afscheid, 
willen we u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 

Onze moeder en oma Corrie is ruim 84 jaar gewor
den. Daarmee kijken we terug op een lang en wel
besteed leven. 
Ze werd geboren als 4e in een gezin van 5 kinderen, 
in 1918 in Doesburg, maar groeide op in Enschede. 
Ze trouwde in 1944 met haar buurjongen in de Boe
roestraat: onze vader en opa Gerhard. Zijn werk bij 
de rijkspolitie bracht met zich mee dat ze heel vaak 
verhuisden. Dat veranderde toen vader een ongeluk 
kreeg en bij huis kwam. Bijna 20 jaar heeft moeder 
met veel toewijding voor hem gezorgd. Toen hij 
overleed in 1991 was de overgang naar alleen ver
der leven niet gemakkelijk. Maar moeder vond ple
zier in autorijden en heeft dat kunnen doen tot ze 
al ruim 80 jaar was. Toen ging haar gezondheid 
verder achteruit, ze verhuisde naar het Arienshuis 
in Glanerbrug en later nog naar Bruggerbosch. Daar 
is ze, toch nog onverwacht vlug, op donderdag 13 
februari, laat in de avond gestorven. 
Moeder en oma, we blijven aan jou denken als een 
lieve, hartelijke en zorgzame vrouw, altijd bereid 
om anderen te helpen. Je was vrolijk van aard, je 
hield van gezelligheid en feestjes en van kaarten. Je 
hield niet van opsmuk, bleef maar het liefste een
voudig en gewoon. Bedankt voor je voorbeeld en 
voor alle liefde en warmte die je ons hebt gegeven. 
Dat er nu licht en warmte en goede zorg voor jou 
mag zijn bij God en bij Maria, op wie je altijd hebt 
vertrouwd. 




