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AnnJ Johanna Kollmer 
weduwe van 

JOHANNES ANTONIJUS VAN KLEEF 
Zij werd 14 mei 1924 te Al!haren in Duirs
land geboien. Gesteikt door her Sacrament 
van de Zieken is 1ij zondag 22 maan 1992 
in het Medisch Spectrum te Enschede na 
een slepende ziekte overleden. We hel>ben 
haar, na de gezongen uitvaartdienst in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp naasr haar 
man op het parochiële kerkof te ruste ge
legd op 26 maart. 

Lieve moeder. 
Zou de hemel echt bestaan ? 
Als dat zo is. behoor jij vandaag tot de 
gelukkigsren die er bestaan. 
Jij bent weer terug bij pa. die ruim 4 jaar 
op jou heeft gewacht. 
Ma was tijdens haar leven onafscheidelijk 
verbonden met pa. 
Waar de èèn was. daar was de ander ook. 
Daarom heeft het sterven van haar man 
haar zo intens aangegrepen. Het verdriet 
heeft ze alleen voor zichzelf gehouden. Zij 
kon dit moeilijk delen met anderen. Vanaf 
die tijd nam de reuma ernstiger vormen 

aan. Een vol jaar heeft ma in het zieken· 
huis re Enschede doorgebracht onderbro
ken door een verblijf van 6 weken in haar 
eigen woning aan de Veldkampsweg. 
Haar kinderen hebben haar al die rijd zeer 
trouw be10cht en verzorgd. Ook de klei11-
kinderen bezorgden oma veel pl<>zier. Zij 
was erg op hen gesteld Vooral haar achrer. 
kleinkind Sascha heeft oma 1 eel afleiding 
gegeven. 
In november 1991 kwam ma naar ht:t Ver
pleeghuis Gerardus Majella. Zelf dacht ze 
sfllletjes nog wel naar het bejaardenhuis te 
kunnen gaan, Dit feit alleen al toonde haar 
doorzettingsvermogen. Op vrijdag 20 maart 
werd ma en oma plotseling in het ziekenhuis 
re Enschede opqenomen en is zondag in 't 
bijzijn van allen om 3 uur rustiq ingeslapen. 
Lieve ma en oma we zullen je missen, wij 
zijn verdrietig. maar jij bent nu verlost van 
alle pijn weer ~amen met vader en opa. 

Voor de blijken van medeleven die U hebt betoond 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve 
en zorgzame moeder. schoonmoeder. groot· en over
grootmoeder, betuigen wij U allen onze oprechte dank, 
in het bijzonder de liefdevolle verzorging die zij ont· 
vangen heeft in het verpleeghuis St. Gerardus Maiella 
te Denekamp. 

Kinderen en kleinkinderen 


