


In dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Koehorst - Bulter 
sedert 1978 weduwe van 

Johannes Gerardus Koehorst 

Zij werd geboren te Noord Deurningen op 27 
november 1909. Voorzien van het Sacrament 
van de Zieken overleed zij in het V.T.O. locatie 
Denekamp op zaterdag 6 maart 1999. Op 
woensdag 10 maart na de Eucharistieviering 
hebben we haar te ruste gelegd bij vader op het 
parochiekerkhof te Lattrop. 

Door haar overlijden hebben wij onze goede en 
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder verlo
ren. Zij is opgegroeid als enigst meisje in een 
gezin met zeven broers. Op jonge leeftijd ver
loor zij haar vader. In haar jeugd moest ze mee
helpen op de boerderij. Dit alles heeft haar ka
rakter gevormd: zelfstandig willen zijn. Op 4 juni 
1935 trouwde ze met vader en kwam ze op een 
boerderij in Lattrop te wonen. Samen kregen ze 
negen kinderen: Jo, Truus, Betsie, Jan, Paula, 
Theo, Marcel, Willy en Algonda. Er waren mo
menten van vreugde en verdriet met name het 
verlies van Willy. Met heel veel kracht en toewij
ding heeft zij zich voor ons ingezet. Als vrouw 
en moeder was zij het hoofd van het gezin. Zij 

was sterk, kordaat en modern denkend. In 1978 
overleed vader en de jaren daarna waren zeer 
moeilijk voor haar. Veel steun heeft ze toen ook 
ondervonden van haar broer, broeder Paulus. 
Twaalf jaar geleden verhuisde ze van de boer
derij naar een bejaardenwoning aan de Kraak
enhof in Lattrop, waar ze met veel plezier ge
woond heeft. Zij kon haar liefhebberij voor een 
bloementuintje hier voortzetten. Veel plezier 
beleefde ze ook aan de wekelijkse kaartmiddag 
en bejaardensoos. Zij genoot van haar 18 klein
en 9 achterkleinkinderen, waar ze heel trots op 
was. Twee jaar geleden werd zij getroffen door 
een hersenbloeding en moest ze verhuizen 
naar het V.T.O. te Denekamp, waar ze liefdevol 
verzorgd is. Met haar zelfstandige karakter is 
het haar zwaar gevallen afhankelijk en hulpbe
hoevend te zijn. Haar grote wens om weer te 
kunnen lopen is helaas niet in vervulling 
gegaan. Na het Sacrament van de ziekenzal
ving is ze rustig ingeslapen. 

Moeder, oma bedankt voor alles! 
Rust in vrede! 

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van moeder en 
oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


