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Ter nagedachtenis aan 

Käthy Bonte 

Käthy werd 3 oktober 1926 geboren te Graven 
(D). Ze overleed 23 februari 1998 in de Enk te 
Winterswijk. Op 26 februari d.a.v. hebben we 
haar na de Eucharistieviering in de Gerardus 
Majella kerk te Overdinkel naast haar ouders te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Käthy, een van een tweeling in een gezin van 4 
kinderen. Iemand die naar school ging zoals 
leder ander, totdat ze rond haar 7-de jaar 
steeds meer toevallen kreeg en alleen maar 
thuis kon zijn. 
Käthy vanaf dat moment een kind dag en nacht 
aangewezen op de zorg van haar ouders, die 
overal hun heil zochten en moesten toezien hoe 
Käthy's leven slechts dragelijk was dank zij 
zoveel medicijnen. 
Käthy, die hoe goed ze het in het ouderlijk gezin 
ook had, zich • na een kort verblijf in het verre 
Limburg • spoedig thuis voelde in de Enk te 
Winterswijk met medebewoners die haar vrien
den werden, vooral met haar vriendin Ida en de 
mensen die ze ontmoette op het dagverblijf. 

Käthy, die ook om de 4 weken en met de feest
dagen in Overdinkel was bij haar ouders en 
later bij Joop en Dinie, met wie ze vele Jaren 
een hele week op vakantie ging naar 
Beekbergen en dan zo goed te pas was. 
Käthy, die 10 Jaar ~eleden in de rolstoel beland
de, nóg afhankehJker van al die fantastische 
mensen in de Enk die meer dan 30 jaar met 
haar optrokken. Zonder meer ontroerend was 
het hoe juist in het laatste stuk van haar leven 2 
verzorgsters met haar mee gingen naar de zie
kenboeg zodat Käthy ook daar vertrouwde han
den en gezichten om zich heen had en zich 
geborgen wist. 
Käthy, jij die zo van muziek hield, vooral van 
Duitse Schlagers, jij had geen gemakkelijk 
leven, en tóch was Je iemand met karakter en 
tevreden dank zij al die mensen In de loop der 
jaren om je heen. 
Käthy, dank voor alles watje van ons vroeg, wat 
je ons gaf en leerde. 

Rust in vrede. 

Allen die kortere of langere tijd met Käthy 
optrokken en allen die de jaren door met ons en 
haar meeleefden zeggen wij oprecht dank. 

Fam. Bonte 




