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Jouw handen hebben uoor ons gewerkt 

Jouw hart heeft uoor ons geklopt 
Jouw ogen hebben uoor ons gekeken 

Dankbare herinnering aan 

G EERTRUIDA KOKHUIS-SCHOLTENS 

Moeder werd geboren te Groningen op 19 april 
1926. Op jeugdige leeftijd werd zij liefdevol 
opgenomen in het gezin Scholten te Saasveld. 
Samen met haar broer Rudolf werd zij hier 
beschermend opgevoed. 
Op 8 augustus 1945 trouwde zij met Hendrikus 
Kokhuis. Samen kregen zij 6 kinderen, die zij 
probeerde voor te gaan en hun een goede toekomst 
te geven. 
Haar leven bestond verder uit de zorg voor haar 
ouders en het werk op de boerderij. 
Haar geloof van huis uit meegekregen is haar in het 
leven altijd een houvast en leidraad gebleven. 
Velen genoten van haar gastvrijheid; ze nam 
gewoon de tijd voor de mensen. Zo was zij in haar 
omgeving een geliefde vrouw. 
Ze had interesse op velerlei gebied; Zij mocht graag 

handwerken, puzzelen, werken in de tuin. Ook nog 
lang reed zij in haar auto overal naar toe. Door haar 
reuma werd ze in veel van deze dingen beperkt. 
Veertig jaar is zij lid geweest van de KPO, waarvan 
25 jaar als voorzitster. 
Zo kwam ze met iedereen gemakkelijk in gesprek. 
Vaders overlijden in 1983 was een zware slag voor 
haar. Met steun van de kinderen en Ria kwam ze 
deze slag weer te boven. 
Ze was nu wel alleen, maar met Johan en 
Jacqueline naast haar, niet eenzaam. Vooral haar 
kleinkinderen konden bij oma geen kwaad doen. 
Eerst haast onmerkbaar voor ons, ging haar 
gezondheid achteruit. Haar leven bestond de 
laatste zes jaar uit vele ups en downs. Enkele jaren 
geleden verhuisde zij naar 't Dijkhuis te Borne. 
Echter heeft zij hier niet kunnen aarden, maar werd 
door het personeel toch goed verzorgd. 
Door haar ziekte werd ze meerdere malen 
opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf januari 
verbleef zij in Helmerzijde waar ze plotseling op 26 
april 2000 overleed. 
Na de H. Mis op 1 mei hebben wij haar begraven op 
het R.K. kerkhof te Hertme. 

Voor uw medeleuen bij het ouer/ijden uan onze 
/ieue moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


