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weduwe van Antonius Mulder 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 16 januari 
1917. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken is zij op 6 augustus 1994 overleden 
in het Ziekenhuis te Oldenzaal. 
Biddend hebben wij afscheid van haar ge
nomen in de parochiekerk van de H. 
Antonius van Padua op 12 augustus en haar 
daarna begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

'Oma' Mulder was een echte 'Boeskool'. Een 
vrouw die goed wist wat ze wilde. Het geluk 
lag voor haar niet zozeer in het grote en bij
zondere, maar in het kleine en gewone van 
alledag. Juist in het kleine was ze groot. Een 
echte 'kloek op het nest', vol zorg en warmte 
voor haar gezin en niet uit huis te branden. 
Meer dan 40 jaar heeft ze lief en leed ge
deeld met haar Antoon. Ze hadden het goed 
samen. 'Een man van wiên en brood', zei ze 
vaak. Bij oma Mulder was je altijd welkom. 
Altijd was er tijd voor een praatje en een 
kopje koffie. Ze had ruimte voor de ander. 
Ze wilde je gelukkig zien. Prestatie en wel
vaart waren voor haar minder van belang. 

Oma was dan ook een rustpunt voor ons 
allen. Ze was dankbaar voor het kleinste ding 
dat haar in liefde werd gegeven, maar vooral 
blij als er iemand kwam. Het liefst had oma 
ook altijd dieren om zich heen en voor een 
lekkere gebakken vis mocht je haar midden 
in de nacht wel wakker maken. 
Zo heeft oma in ons midden geleefd, met al 
haar warmte en eenvoud. Altijd stond de deur 
voor je open. Toen haar deur vorige week 
ineens gesloten bleef, drong het tot ons door 
dat er iets helemaal mis moest zijn. Oma, die 
notabene nooit ziek was en een hekel had 
aan alles wat op een dokter en ziekenhuis 
leek, moest worden opgenomen. Ze gaf zich 
over en ging"" uit haar huis" .. haar laatste 
gang. 

"Oma, in alle stilte ben je van ons heenge
gaan, maar je blijft in ons verder leven. Moge 
moeder Maria je nu geleiden naar dat hemels 
oord van licht en vrede, waar de deur voor 
jou wijd open staat en waar je welkom bent. 
Welkom Thuis, voorgoed!" 

Voor al Uw blijken van belangstelling en mee
leven danken wij U hartelijk. 

Fam. Mulder 


