
Dankbare herinnering aan 

CHRISTINA JOHANNA GERRITSEN 

echtgenote van 
Johannes Gcrhardus Lambcrtus Kolenaar. 

Ze werd geboren te Enschede op 4 maart 1914. 
Ze overleed toch nog vrij plotseling 
op 7S·jarige leeftijd, 10 mei 1989 
in ziekenhuis "De Stadsmaten". 

Wc deden haar uitgeleide na de uitvaartmis in 
de St. Jozefkerk op 12 mei 1989. Daarna volgde 

de crematieplechtigheid te Usselo. 

Mammie was een lieve, zorgzame vrouw, die bij 
leven haar liefde en inspanning gaf aan ons 
• man, kinderen en kleinkinderen • en de zaak. 
J>.rnrvoor zijn wij haar allen zeer dankbaar. 
Zoals zij vroeger mee wist te denken met nieuwe 
idect:n voor het bedrijf, zo kon zij later naar 
ons · kleinkinderen · luisteren en belangstelling 
tonen voor de onderwerpen van de moderne 
maatschappij. 
Toen veranderde haar zorgzaamheid de laatste 
Jaren ook vaak in bezorgdheid die haar kon de· 
primeren, Die bezorgdheid had dan wel steeds 
te maken met wezenlijke waarden en zaken. 

Mammie kon ook volop genieten: 
Bijvoorbeeld van de reisjes met goede vrienden 
naar Limburg, Duitsland, Italië en Oostenrijk; 
de uitstapjes naar Holten en Bergen ;de bezoek· 
jes van ons · kinderen en kleinkinderen; het 
goede contact met haar zussen en broer; haar 
tuin <.>n de vogels, die daar haar trouwe bezoe
kers waren: haar kaartmiddagen net vriendin· 
nen. 
Haar ziekte legde haar, vooral het laatste jaar, 
de nodige beperkingen op. 
Daar had ze het best moeilijk mee. 
Maar ze bleef haar steun zoeken in haar sterke 
geloof en de wekelijkse Eucharistieviering. 
Terwijl wij nog zochten naar een geschikt 
,,kurort" waar u op prettige manier een tijdje 
zou kunnen aansterken en ontspannen, heeft 
God u tot Zich genomen in Zijn zalige Rust· 
oord. 
Van daaruit blijft 11 met ons verbonden. 

ONZE VADER WEES GEGROfT 

We danken allen hartelijk die met mijn lil'Ve 
vrouw en onze fijne moeder en oma hebbl•n 
meegeleefd tijdens haar ziekte en ons hun blij· 
ken van deelneming gaven na haar overlijden. 

J.G.L. Kolenaar 
Kinderen en kleinkinderen. 


