
Voor Uw mHlaven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn innig geliefde vrouw. onze 
zorgzame moeder en oma, zeggen wl) U harte· 
lijk dank. 

A. F. Kolnaar 
kinderen en kleinkind 

Hengelo (0). november 1972 
Dennenboaweg 85 

t 
In liefde en dankbaarheid zal onze herinnering 

blijven uitgaan naar 

JOANNA CETRUIDA MARIA GROOT BRETELER 

Zij was gedurende 34 Jaren in een gelukkig 
huwelijk verbonden met 

Albertus Franciscus Kolnaar 

Zij werd geboren te Hengelo (0) 3 november 
1906. Gesterkt door het sacrament der zieken, 
ontsliep zij In de Heer te Hengelo (0) 1 novem
ber 1972. Bedroefd om haar heengaan, maar ook 
dankbaar voor hetgeen zlJ voor ons heeft bete
kend, hebben wU haar lichaam aan de schoot 
der aarde toevertrouwd op het r. k. kerkhof van 
haar geboorteplaats 4 november 1972, waar het 

wacht op de verrijzenis 

Deze diep-godsdlenatiga vrouw leefde en werk
te met hart en zoal voor haar gezon en voor de 
zaak. die Z•J met haar man mocht opbouwen 
Nooit vroeg zij Iets voor zichzelf en zij kon -
hoewel zij heer gevoelens voor haar omgeving 
wist te verbergen - Intens meeleven met ieder
een. In onze herinnering blUft zij voortleven als 
een trouwe, liefdevolle echtgenote, als een 
lieve moeder, die zich totaal inzette voor haar 
man en kinderen. Zij was nog zo gaerne 
blijven leven voor hen, die haar zo dierbaar 
waren. Doch God nam haar op de Allerheiligen
dag op in het gezelechar, van Zijn heiligen, 
van waaruit zU zal blijven even en zorgen voor 
haar dierbaren. 
Lieve man en kinderen. Ik dank jullie voor alle 
liefde en zorg, waarmee jullie mij vooral tijdens 
mUn ziekte hebt omringd. Ik weet, dat jullle 
bedroefd bent om mijn heengaan. Vergeet ml) 
niet in jullie gebeden en reeft zo. dat wij 
elkaar eens mogen terugzien In Gods heerlijk
heid, waarheen Ik jullie ben voorgegaan. 


