
Dankbaar herdenken wij 

Elisabeth Gertrud Görke 

echtgenote van Hans Kukoll 

Zij is geboren op 24-04-1929 

te Deutsch Krone. 

Zij overleed op 21-11-2000 
te Noord Deurningen. 

Zij is opgegroeid in een gezin met 6 kinde
ren waarvan ze de jongste was . Op 5 jarige 
leeftijd overleed haar vader. 
Tijdens de tweede wereld oorlog werd het 
gezin uiteen gedreven. Samen met haar 
moeder is ze naar Hesepe-Twist gevlucht, 
aldaar ging ze werken in het ziekenhuis en 
later als dienstmeid in een boeren gezin. 
Na de oorlog kwam het gezin beetje bij 
beetje weer bijeen, pas 40 jaar later had ze 
voor het eerst weer contact met haar oud
ste broer. 
Na deze tijd , braken betere tijden aan. 
Tijdens de carnaval in Nordhorn leerde ze 
haar Hans kennen ,waarmee ze op 30 ok
tober 1953 in het huwelijk trad. Samen 
schonken ze het leven aan drie dochters en 
een zoon , hierna bouwden ze een nieuw 

huis aan de Pastoor Knu ifstraat. 
Voor moeder was het gezin heel belangrijk 
"Jullie zullen het beter krijgen dan wij " en 
werkte hard om deze uitspraak gestalte te 
geven. Ze gaf geborgenheid en liefde aan 
haar man, kinderen en kleinkinderen en 
wanneer de tijd het toeliet was het 
gezellig samenzijn. Doordat haar gezond
heid rond haar vijftigste, werken niet langer 
toestond, kreeg ze meer tijd voor haar zelf 
welke ze samen met haar man invulde en 
bestede aan o.a. gezelschapsspelen, bin
go's en op visite gaan. 
Haar ziekte greep steeds meer om haar 
heen, haar lichamelijke krachten namen 
steeds meer af, tot ze in augustus aan haar 
bed gekluisterd raakte. Ze is rustig ingesla
pen na een liefdevolle verzorging door haar 
man. 

Wij verliezen in haar een zeer zorgzame 
vrouw, moeder, schoonmoeder en oma die 
er altijd voor ons was. 

Hartelijk dank voor uw blijken van belang
stelling en medeleven, die een troost voor 
ons zijn in deze moeilijke tijd. 

J.E. Kuko/1 
Kinderen en kleinkinderen 


