


Dankbare herinnering aan 

Regina Catharina Kolkhuis Tanke-Asbroek 

sinds 20 oktober 1953 echtgenote van 
Gerhardus Sernardus Kolkhuis Tanka 

• 25 november 1924 
te Lonneker 

t 13 januari 1998 
te Hengelo (Ov.) 

Voor ons was je in je eenvoud en oprechtheid 
een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande 
moeder. Je was voor ons een vrolijk en opti
mistisch mens. Je had de gave om met humor 
in het leven te staan. We vonden je zo dapper 
en het leek wel of je nooit de moed verloor. 
Je leefde met een groot vertrouwen dat er 1ets 
of iemand was die zorgde dat alles goed kwam. 
Je hebt met veel toewijding gewerkt binnen je 
gezin en ook daarbuiten. 
Je had het vermogen om te gaan met ieder
een, dwars door alle rangen en standen heen
brekend. 
Je hebt ons een voorbeeld gegeven op te ko
men voor onszelf. Je was er dankbaar voor dat 
je man Gerard voor alles zorgde toen jij dat niet 
meer kon. Je zag hoe goed hem dat afging en 
dan zei je: Als hij er niet was, konden we h1er 

niet blijven wonen; we hebben het goed sa
men." 
Jullie gingen zondags altijd naar de kerk en je 
was blij met de mogelijkheid om op zaterdag
middag in 't Swafert naar de mis te gaan. 
De dag voor je dood ze1 je tegen je oudste 
dochter Minie: "Mijn tijd is gekomen om te 
gaan; alles is goed; jullie zijn op de plaats; ik 
ga naar de eeuwige rust." 
En d it waren ook woorden van jou: "De kluwen 
zijn opgerold; bedankt voor het leven." 

We danken jou voor het voorbeeld dat je voor 
ons geweest bent. Op de foto is te zien hoe
veel kracht je uitstraalde. 
We bidden dat jouw leven ons mag blijven in
spireren. Moge je leven verder gaan bij de Heer 
van al het goede. 


