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Ter dankbare herinnering aan 

Susanna Koch - Laarhuis 
Weduwe van Andries Bernardus Koch 

Moeder werd geboren op 1 september 1918 te Volthe. 
Na een kort ziekbed is zij gestorven op 24 mei 2008 in 
Oldenzaal. Wij hebben van haar afscheid genomen 
tijdens de uitvaartviering in de 11. Antonius van Padua 
kerk in Oldenzaal en haar aansluitend ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof in Rossum. 

1 Ict leven van moeder heeft altijd in het teken gestaan 
van geloof, zorg en dienstbaarheid. Op de boerderij 
in Volthe heeft zij al vroeg meegeholpen met het 
huishouden. Op jonge leeftijd is zij al in betrekking 
gegaan bij andere families, onder andere bij de fami
lies Swennenhuis en J eunink in De Lutte. Daarna heeft 
ze vele jaren gewerkt op de pastorie van Tilligte, 
Rossum en Haaksbergen. Altijd stond het zorgen voor 
een ander bovenaan en maakte zij dit ondergeschikt 
aan haar eigen levenskeuzes. 
Op 41-jarigc leeftijd is zij getrouwd met Andries en 
verhuisd naar Oldenzaal. Een nieuwe fase in haar le
ven begon. J\l snel kwam er tot ieders aangename 
verrassing een tweeling, Alfons en Paul, ter wereld. 
Met al haar liefde en zorg,aamheid, welke haar zo 

eigen is heeft zij met Andries trots hun tweeling op
gevoed en door het leven geloodst. Trots is zij ge
weest dat haar jongens naar het Carmcllyccum gingen 
en daarna naar de universiteit. lC:en hoogtepunt uit 
haar huwelijk met Andries is geweest hun zilveren 
huwelijksfeest; een prachtig samenzijn met familie en 
vrienden. Een dieptepunt is geweest de ziekte en het 
overlijden van Andries in 1989. l\en derde fase in haar 
leven begint in 1995 als het eerste kleinkind wordt 
geboren. Binnen vier jaar zijn er zeven kleinkinderen 
geboren. Moeder is oma geworden. 
1 n alle fasen van haar leven heeft zij de band met 
familie en vrienden onderhouden. Bescheidenheid 
en hartelijkheid kenmerkten haar karakter in het bij
zonder. 
Met veel pijn in ons en haar hart hebben wij moeder 
in maart 2006 naar het verpleeghuis moeten brengen. 
Uiteindelijk heeft zij haar plek gevonden in De Molen
kamp in Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van haar genomen in de kerk van 
haar huwelijk in Oldenzaal en leggen haar ter ruste in 
haar geboortegrond bij haar ouders en zussen in 
Rossum. De cirkel is rond. 
Voor al uw medeleven en belangstelling na het over
lijden van onze moeder, schoonmoeder en oma dan
ken wij u allen met heel ons hart. 
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