
Dankbaar gedenken we 

ELISABETH ANTONIA 
VOLKERY 

echtgenote van 

Hendrik Ariën Kat 

Ze werd geboren te Ochtrup(D.) op 
19 juni 1909. Ze overleed op 19 maart 
1990 in 't Kleijne Vaert te Enschede, 
gesterkt door de Sakramenten der 

zieken, op 80-jarige leeftijd. 
We deden haar uitgeleide na de 

uitvaartmis In de St.Jacobuskerk te 
Enschede op 23 maart d.a.v. - Daarna 

legden we haar te ruste op de 
Westerbegraafplaats aldaar. 

t 
Moeder is altijd zorgzaam voor ons 
geweest. Dankbaar denken we terug 
aan de tijd dat we, wonend aan de 
Delistraat, als gezin opgroeiden. 
Het waren fijne jaren, ook al waren er 
best wel zorgen. - Maar samen met 
va.der, met wie ze lief en leed deelde, 
kon ze het allemaal opbrengen. 
Later mochten ook haar schoondoch
ters en kleinkinderen ervaren, hoe 
hartelijk ze was en hoe je altijd bij 
haar terecht kon. 

Ze was ook gastvrij. Ze wist het 
gezeJiig te maken tijdens bezoeken. 
Daardoor kwam men graag op bezoek. 
Ook had ze de gastvrijheid van geest, 
alle verjaar- en trouwdagen hield ze bij 
en belangstellend volgde ze de wegen 
van wie haar lief waran. Die openheid 
naar anderen toe had ze, ondanks 
haar eigen vele ziek-z:jn. 

Ze had veel steun in haar geloof. 
Die rijkdom wilde ze graag ook door
geven aan anderen. Met haar Gods
geloof combineerde ze een groot 
vertrouwen op Maria v. Altijddurende 
Bijstand. 
Zelf vroeg ze tenslotte om de laatste 
Sacramenten· de zie'<enzalving en de 
Eucharistie. Enkele dagen voor haar 
heengaan gaf ze te kennen dat ze er 
klaar voor was : laat de hemelpoort nu 
maar opengaan. - Zo is ze in de 
vrede van Christus gestorven en is ze 
binnengegaan in het nemelse 
Jeruzalem. 

We danken allen hartelijk die met 
moeder hebben meeg3leefd tijdens 
haar ziekte en ons hun blijken van 
deelneming gaven na haar overlijden 
en uitvaart. 

H. A. KAT 
Kinderen. kleinkinderen 




