
Ter herinnering aan 

Johanna Geertruida Kolmschot 

weduwe van Gerrit Jan Pleijhuis 

Zij werd geboren in Losser op 6 maart 1909. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
is zrJ te Oldenzaal overleden op 28 februari 
1995. Biddend hebben wij afscheid van haar 
genomen in de Basiliek van de H. Plechelmus 
op 3 maart en haar daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Als kind heef zij altijd gewoond en geleefd 
op de boerderij. Een boerderij waar men in 
die dagen, vanwege de grootte en omvang, 
tegenop zag, en waar de opvoeding ook 
anders was. Buitenshuis heeft zij nooit ge
werkt, omdat dat in die dagen niet gebruike
lijk was. Dat paste niet. En dat heeft haar ge
maakt tot iemand met wie het niet zo ge
makkelijk omgaan was. Zij had vanuit haar 
kinderjaren iets over gehouden van wat je 
zou mogen noemen: "moeders wil is wet". 
Zij stond nooit met haar mond vol tanden, 
want zij was iemand die haar woordje wel 
wist te doen en zij keek ook tegen niemand 
op. Wat dat betreft was haar leus: •Alleen 

voor vuur en water moet je bang zijn". Maar 
tegelijkertijd mag haar niet onthouden wor
den dat rechtvaardigheid haar eigen was. 

Als je haar eens lekker wilde verwennen dan 
moest je met allerlei snoeperijen komen, 
want wat dat betreft was ze een echte 'zoete
kauw". 

Met name de laatste jaren, toen haar gees
telijke vermogens minder werden, kon zij 
zich moeilijk vermaken, want zij was niet rrjk 
aan hobbres. Naast het luisteren naar mu
ziek -het liefst de geheime zenders- had zrj 
eigenlijk maar één grote hobby en dat was 
uitgaan met de auto. Liefst voor dag en 
dauw en vooral de ritjes op zondag waren 
haar heilig. 

Nu voor haar de laatste en grote reis is 
aangebroken zal ieder die haar gekend heeft 
en het leven met haar gedeeld heeft, zijn of 
haar eigen persoonlijke herinnering aan haar 
bewaren. Wij wensen haar als einddoel van 
de grote reis dat zij heeft mogen ervaren hoe 
waar de woorden van de psalmist zijn: 

·Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn." 

Rust in vrede. 


