
De levensbaan is afgelopen, 
de grens is bereikt met de laatste kracht. 

De hemel gaat nu voor haar open, 
zij is eeuwig thuisgebracht. 

Met liefde willen wij in ons hart 
blijven denken aan 

Johanna Christina Gerritsen 
(Jo) 

Zij werd geboren te Kampen op 23 februari 
1907. Ze is gestorven te Losser op 31 oktober 

1999. Na de Uitvaartdienst met 
Eucharistieviering is zij op 4 november 

gecremeerd te Usselo. 

Vanaf het begin tot aan het einde van deze eeuw 
is Jo omringd geweest door mensen, in vreugde 
en 1n verdnet. Al heel vroeg, toen ze nog maar elf 
jaar oud was. werd zij geconfronteerd met pijn 
maar ook met zorgende liefde. Haar vader stierf, 
en Jo als oudste van 5 kinderen, ervaarde de 
hardheid van het leven. Ze was medeverantwoor
delijk en moest meebeslissen. Ze verhuisden naar 
Enschede om 'Dolphia' als zaak te beginnen. Ze 
was zeer gelukkig getrouwd met Herman 
Kellerhuis, maar hun huwelijk bleef - pijnlijk voor 
hen beiden - kinder1oos. Samen durfden ze grote 
beslissingen te nemen. Herman nam de leiding en 
Jo stond er helemaal achter. Ze begonnen op te 

bouwen wat nu het restaurant Dolphia is. Ze 
maakten het tot 'n gezellige 'uitspanning' met 
speeltuin en andere attracties. Met veel pijn moest 
het eigendom later eerst verkocht worden en toen 
teruggehuurd, gewoon om het hoofd boven water 
te houden. Ook de oor1ogsjaren waren moeilijk 
omdat de gebouwen gevorderd werden door het 
leger, eerst door de Duitsers en toen door de geal
lieerden. Gelukkig kregen ze in de loop der jaren 
veel liefde, echt begrip en grote medewerking van 
Jan en Car1a. Herman en Jo verhuisden van 
Enschede naar een mooi rustig huis in 
Haaksbergen. Toen Herman, suiker- en hart
patiënt, stierf, miste Jo de gezellige drukte van 
mensen om zich heen, maar toch wilde ze niet 
terug. Wel logeerde ze heel graag om de veertien 
dagen een lang weekend op de zaak. Toen ze eind 
1996 haar rechterarm brak en later ook nog haar 
pols, werd ze onzeker en angstig. Gelukkig ont
ving ze alle liefde en steun van Jan en Carla en 
van haar 'kleinkinderen' Odette en Melanie. Later 
kwam Erwin daar nog bij en de kleine Bregtje. Ze 
genoot van hen. Ze waren als echte kinderen. 
Liefdevol werd ze de laatste jaren verzorgd, eerst 
op twee locaties in Haaksbergen en daarna in het 
SI.Maartens-stede te Losser. Ze is nu thuis geko
men bij God die haar dit lange volle leven schonk. 

Wij danken u voor uw medeleven 
en belangstelling. 

FamilieHemme 


