
Ter dankbare herinnering aan 

ANTOINETTE JOHANNA 
LEIJTEN 

echtgenote van 
HENDRIK JACOB KOLENBRANDER 

Ze werd geboren te Ginneken op 18 januari 
1912. Ze overleed, gesterkt door het Sakra
ment van de ziekenzalving, op 76-jarige leef
tijd te Enschede op 7 april 1988. We deden 

haar uitgeleide na de Eucharistie in de 
St.Jacobuskerk op 12 apnl. - Daarna volgde 

de crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
Het werk van haar man maakte ver

huizen nogal eens noodzakelijk. Haar 
vaste plek was dan ook haar gezin en 
daar is moeder altijd een echte steun
pilaar geweest. Daar kon ze zorgen 
voor Henk en voor de kinderen Jan, 
Mary en Fritz. Het verdriet om Mary, 
die op 21 juni 1951 als 5-jarige door 
een verkeersongeval overleed, heeft 
haar haar leven lang vergezeld en 
haar niet alleen. 
Later mochten ook Eltriede en Ineke 
en haar kleinkind Mary in haar warme 
belangstelling delen. 

Ze kon doortastend en dapper zijn. 
Dat bleek tijdens de oorlog, toen ze 
langere tijd een hele sleun voor Henk 
en veei anderen was. - Ze hield ook 
van gezelligheid, van mooie kleding 
en een goede zelfverzorging. 
Bijzondere aandacht had ze voor alles 
wat de gezondheid kan bevorderen. 
En haar hobby leefde ze uit in koken 
en bakken. iedereen wist van 
"tante Netty's pudding". 

Kenmerkend voor moeder was, dat 
ze zo op ánderen gericht was. 

Niet alleen had ze graag veel mensen 
om haar heen - dat vond ze in haar 
baan buitenshuis-, maar ook deed ze 
enthousiast mee aan het werk van de 
Zonnebloem. Jarenlang ging ze mee 
met de zomerkampen en was ze dan 
sterk op de gasten betrokken. 

Tijdens haar ziekte, die ze moedig 
droeg, verloor ze haar belangstelling 
voor anderen niet. 

Toen ze het Sakrament van de zie
kenzalving had ontvangen, kon ze zich 
vol geloof overgeven. 

z.o.z. 



.Il 

En zo is ze in alle vrede gestorven in 
de Paasweek. De Heer van alle Leven 
die Zijn eigen Zoon niet in de dood 
heeft gelaten, zal ook haar doen ver
rijzen tot een eeuwig leven In alle 
heerlijkheid. 

Samen met Mary wacht ze daar 
op ons. 

Uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn vrouw 
en onze moeder en oma is ons een 
hele steun en troost. We danken U 
daarvoor hartelijk. 

H. J. Kolenbrander en kinderen 
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