
1 n dankbare herinnering aan 

Jo Kolenbrander 

die bij haar doopsel de namen ontving 

Maria Johanna Alberta 

Zij werd geboren op 21 februari 1915 te Hengelo Op 6 
februari 1997 overleed ziJ in het verpleeghuis St Elisabeth 
te Delden. Na de Euchanstiev1enng 1n de parochiekerk van 
de H. Blasius te Delden op 11 februari heeft de cremabe 
plaatsgevonden in het crematonum Enschede te Usselo. 

Jo was een warme en hartel11ke persoon die graag voor 
anderen zorgde Voor haar 1s de band thuis altijd heel be
langrijk geweest Dit begon al, toen haar ouders haar vroe
gen om van de kostschool thuis te komen Ze beloofde 
op Harry, die suikerziekte had, te zullen passen, als ze dan 
ook maar een beetje in de winkel mocht doen 
Jo liet de loodgieterswinkel uitgroeien. Met porselein en 
kristal werd het de bekende galanteriezaak aan de 
Enschedesestraat. En als vanzelf kwam Harry bij haar 
werken, en ook Gerard en Ans. Met z'n vieren werd een 
team gevormd in de winkel dat iedere zaterdagavond als 
gezin samen kwam in het ouderlijk huis. Jo was hier heel 
gelukkig mee. 
Jo ging, als zij vakantie had, graag met haar vriendinnen op 
reis. Zij was erg gesteld op gezelligheid en vriendschap 
onderweg, maar zij kon het ook niet laten om 1n andere 

steden en landen te genieten van alles wat in de winkels 
lag. 
Toen de zaak werd gesloten en opgeheven, was het Jo, 
die de laatste keer de sleutel omdraaide Lang heeft ze met 
kunnen genieten van haar pensioen. Heel gauw kreeg ze 
een paar hersenbloedingen en kwam totaal hulpbehoe
vend uit het ziekenhuis thuis. Ruim zes 1aar heeft Harry 
haar verpleegd. 
In december 1987 ging zij naar het verpleeghuis 1n Delden 
Zij genoot de laatste vier jaar van haar bezoekies aan het 
huis van Harry aan De Kolk 4. ZIJ had oog voor "bloemen 
op de vaas van Moeder", alles uit het huis van vroeger 
In haar binnenste bewaarde zij ook het geloof van vroe
ger. van thuis van de schoofm.s in de Lambertus. van 
toen het oorlog was Dit geloof gaf haar kracht. ook 
tijdens haar ziekte. Haar laatste reis naar Lourdes heeft 
haar eveneens gesterkt om in overgave met Maria te 
kunnen zeggen: "Mij gesche1de naar Uw woord" 

Heer ons God aan Uw hand bevelen 
wij de geest van Jo, 

dat het eeuwige licht haar mag verlichten 
Geef aan ons de kracht om dit verlies te verwerken 

en laat haar leven tot ons blijvan spreken. 

Voor uw belangstelling zijn wij u erg dankbaar. 

Gerard, Ans en Harry 


