


In dankbare herinnering aan 

ALEIDA MARIA THERESIA KOl.NER-GERVINK 

Zij werd geboren op 23 oktober 1926 in Borne. 
Na een kortstondige ziekte, waarbij we haar thuis hebben 
kunnen verzorgen is ze. gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken, temidden van ons op 21 december 2001 thuis 
overleden. De plechtige Uitvaart vond plaats op 27 
december 2001 vanuit de St. Stephanuskerk te Borne. 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd op de Gemeente
lijke Begraafplaats te Borne. 

Moeder, dankbaar zeggen we je naam. 

Haar leven kenmerkte zich door de zorg voor anderen. 
Al op jonge leeftijd verloor ze haar moeder. Toen haar 
oudste zus Anna trouwde, nam zij de zorg voor het gezin 
op zich. Op 13 april 1955 trouwde ze met Theo Kolner. 
Haar jongste broer Jo woonde nog 10 jaar bij hen in huis 
In 1959 vonden ze hun definitieve plek aan de Molen
kampsweg 29, waar ze met veel plezier woonden samen 
met hun 4 kinderen. 

Haar kleinkinderen waren haar trots. Deze gingen dan 
ook graag naar oma en opa en vonden het fijn als oma en 
opa kwamen oppassen. Ook genoot ze van de jaarlijkse 
familiedag, de vakanties in Oostenrijk en de feestdagen 
temidden van haar gezin. Het vieren van hun jaarlijkse 
trouwdag met alle kinderen en kleinkinderen vond ze zeer 
belangrijk. 

Moeder was heel actief, ze was 40 jaar lid van het KVG. 
en 25 jaar lid van de Bezemdub. Daarnaast had ze nog 
vele hobby's zoals zwemmen, handwerken en het maken 
van wenskaarten. Haar handen stonden nooit stil. 

Moeder maakte gemakkelijk contact met anderen en had 
belangstelling en inter~se voor iedereen. Ze had voor een
ieder een luisterend oor en goede raad. Altijd was ze attent 
bij een bijzondere gebeurtenis of ziekte. 

In haar diep gewortelde geloof in God en Maria bezocht 
ze meerdere keren Lourdes en Kevelaer. Ondanks het 
slechte bericht op haar verjaardag gaf het geloof haar 
kracht en bleef ze moed en vertrouwen houden. De laatste 
weken liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek. 
Haar afscheid kwam echter toch nog onverwacht snel. 

Ondanks ons verdriet zijn we dankbaar zo·n vrouw, 
moeder en oma in ons midden te hebben gehad. We 
kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs is geweest 
In gelovig vertrouwen geven we haar terug in de handen 
van de Schepper. 

Zij blijft één van ons ook nu zij gestorven is. 
We vragen om troost en kracht onze levensweg te vol
tooien in datzelfde geloof en vertrouwen. 

Moeder bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden bedanken wij u hartelijk. 

TheoKolner 
Borne, 27 december 2001 Kinderen en kleinkinderen 


