
In dankbare herinnering aan 

Johanna Bartha Tonis 

echtgenote van 

Johannes Willem Henderikus Mulder 

Zij mocht 84 jaar worden. 

Zij overleed plotseling in de vroege morgen 
van zondag 28 maart 2004 thuis. 

Wij hielden haar uitvaartdienst op vrijdag 
2 april in de kerk van O.L Vrouw van 

Altijddurende Bijstand. Daama hebben we 
afscheid van haar genomen in het 

crematorium te Usselo. 

Wij zijn iedereen dankbaar die met ons mee 
hebben geleefd na het plotseling overlijden van 
mijn fieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en oma. 

J.W.H. Mulder 
kinderen en 
kleinkinderen 

Mijn vrouw 'moeder', onze ma, is geboren te 
Enschede op 27 oktober 1919. Als de jongste van 
zes kinderen groeide zij op in de omgeving van 
de Drienerweg en de Walhofstraat Ze was een 
trouwe bezoekster van de Mariakerl<. Zij kende 
de textielfabriek van Schuttersveld van binnen en 
van buiten. Moeder bleef daar werken tot aan 
haar huwelijk met Jan Mulder op 5 juni 1948. Zij 
trokken in bij de ouders van Jan, waar ze tot het 
laatste moment heeft gewoond. Ze kregen drie 
zoons: Henk, Gerard en Hans. 

Thuis was moeders wil wet en dat wist ze heel 
goed en de anderen ook. Ze had zo haar eigen 
opvattingen en daar moesten de anderen het 
mee doen. Daarnaast was ze spontaan, lief en 
had een groot hart, wat haar klnderen kunnen 
beamen. 

Graag was zij verhuisd naar een woning temid· 
den van anderen, met wat zorg en aanspraak. 
Pa's wens was anders en ze woonden toch goed, 
dus bleven ze hier wonen. Alleen pa ging snel 
achteruit. Ma en anderen gaven hem goede zorg. 
Tot het laatst toe had zij de reg.ie in handen • dat 
werd anders toen zij, en niet Pa, plotseling in haar 
eigen bed stierf. Met dit onverwachte sterven laat 
zij een lege plek achter. Dat ze nu mag zijn in h?t 
huis van de Heer, Hij die zijn mensen kent en die 
haar in liefde zal ontvangen. Jo, moeder, ma tot 
weerziens bij God! 




