
Dankbaar gedenken wij 

Hermina Christina Koehorst-Vollenbroek 
Weduwe van 

Hermannus Antonius Koehorst 

Op 1-1-1917 werd moeder geboren te Weerselo. 
En stierf op 2-2-2002 te Oldenzaal. Ze groeide 
op in Hasselo, in een gezin dat haar erg dier
baar was. Als zij dan op 17-jarige leeftijd haar 
broer Hendrik door een ongeluk plotseling 
moest missen, heeft ze daar het grootste deel 
van haar leven onder geleden. Zij was een ge
voelig mens en heeft altijd moeite gehad met 
het gemis van haar dierbaren. Toen dan ook 
zeven jaar geleden vader overleed ging de 
kwaliteit van haar leven sterk achteruit. Zeer 
opmerkelijk aan haar was dat ze een heel goed 
geheugen had en geen jaloezie en afgunst 
kende. Ze was een vrouw die kon luisteren en 
belangstelling en respect voor haar medemens 
had. Ook gaf zij aan dat ze blij was met de 
belangstelling van anderen voor haar. Daar
door had zij in haar leven veel mensen om zich 
heen. Zij heeft zeven kinderen opgevoed en 
was t ijdens haar zwangerschappen altijd zie
kelijk. Toen de kinderen groter werden, werd 
het voor haar allemaal wat gemakkelijker. 

Ze hield veel van handwerken en lezen. Vooral 
gedichten en de geschiedenis van onze eigen 
streek hadden haar voorkeur. Maar het groot
ste plezier voor haar was wanneer haar kin
deren en kleinkinderen kwamen. De laatste 
jaren ging haar gezondheid achteruit en zei 
ze vaak: • A'k now toch good zol kön'n, wat 
ha'k dan 'n mooi leav'n". 
Zij is 85 jaar geworden, heeft 7 kinderen, 15 
kleinkinderen en 1 achterkleinkind 'gedragen' 
en nu dragen 8 kleinkinderen haar naar haar 
laatste rustplaats. 

Het is goed zo. 

Ze vroeg ons, iedereen hartelijk te bedanken 
voor alle goede zorgen en aandacht die haar 
is gegeven. 

Ook willen wij iedereen van harte bedanken 
voor de belangstelling die wij hebben onder
vonden bij het overlijden en de begrafenis 
van moeder. 

Fam. Koehorst 
Oldenzaal 6-2-2002 




