
In dankbare herinnering aan 

Henderika Elisabeth Kuhl 

weduwe van 
Gerardus Hermanus de Munnik 

Zij werd geboren te Schoonebeek op 2.2 JUii 
1914 en overleed geheel onverwacht te En
schede op 23 februari 1994 
De H Eucharistieviering bij haar Uitvaart 
werd gevierd in de Goede Herderkerk te En
schede op 28 februari, waarna de crematie 
volgde te Usselo. 

Na een arbeidzaam leven vol zorg voor haar 
man, met wie zij 47 jaar gehuwd geweest is, 
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkin
deren is ZIJ totaal onverwacht overleden. 
Onze lieve Moeder en Oma heeft een niet 
a1t11d gemakkelijk leven gehad. ZiJ was moe
der geworden van 9 kinderen, van wie er 
twee heel jong gestorven ZiJn. Met haar ge
zin is ziJ uit het Drentse land naar Twente 
getrokken. waar nog werk wa~ _voor haar 
man in de textiel. Zo kwamen z11 in Ensche
de wonen op de Velve. 

Samen hebben zij de vreugde gesmaakt om 
grootouders te worden van 17 kleinkinderen 
en ook mocht ziJ nog overgrootmoeder wor
den van 8 achterkleinkinderen. 
De laatste levens1aren van haar echtgenoot 
Gerard zijn voor beiden zeer moeilijk ge
weest, maar zij heeft hem al die tijd vol zorg 
op zijn ziekbed begeleid. 
Zij wist steeds ook van de goede dingen van 
het leven te genieten, alleen of met haar 
dierbaren en vaak zei zij tot hen· 'gemet 
toch van het leven want je bent er maar 
even'. Vogels, bloemen en dieren gaven 
haar veel plezier en van de zon hier of tn 
Spanje kon z11 intens genieten. 
Zij was een vrouw met een sterk geloof en 
leefde ook daarnaar. Zij bleef trouw haar pa
rochiekerk bezoeken zolang dat ging en ZiJ 
had een ontroerend vertrouwen in Mana en 
Antonius van Padua. 
Nu zij zo plotseling gestorven is, willen al 
haar dierbaren heel graag zeggen, dat ZIJ 
voor hen een onvergetelijke moeder en oma 
geweest is. 
Moge God haar de rust en liefde schenken 
in Gods vaderhuis voor altijd. 

Voor uw meeleven na het onverwachte over
liJden van onze lieve moeder en oma zijn wij 
u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


