
Veel goede herinneringen 
verzachten onze smart. 
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Dankbare herinnering aan 

GERHARDA JOHANNA WOLTHUIS 

echtgenote van 
Bernardus Hendrikus Zonder 

Zij werd geboren in Hengelo op 24 september 1915. 
Na een zeer welbesteed leven heeft ze uiteindelijk de 
moed opgegeven en is ze op 22 oktober 1996, gesterkt 
door het sacrament van de zieken, rustig thuis in Zen
deren overleden. Een maand van te voren was ze in 
het ziekenhuis 81 jaar geworden. 
Op 26 oktober hebben we haar na de plechtig gezon
gen requiemmis in haar parochiekerk te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof aldaar. 

Grada Zonder, zo was ze in Zenderen en omstreken 
bekend, was een vrouw met een sterk geloof en een 
heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Toen ze stierf 
was ze 49 jaar de trouwe en zorgzame echtgenote van 
de timmerman en aannemer Bernard Zonder, voor 
wie ze zich haar hele leven heeft ingezet. Samen met 
hem leefde ze voor hun gezin, met een heel grote 
belangstelling voor het wel en wee van haar klein
kinderen. 
Dochter Rikie verliet het ouderlijk huis als eerste om 
met haar man Johan in Wierden een eigen toekomst 
op te bouwen. 
Ze was heel blij dat hun zoon Benny zijn bruid mee
bracht naar Zenderen en met haar de bloemenzaak 
begon in zijn ouderlijk huis. Ze was bijzonder blij 
toen de kleinkinderen geboren werden en ze zich weer 
als een moeder voelde, met opgroeiende kinderen. 

Als een moeder heeft ze over hen gewaakt en de 
moederlijke zorgen met Ria gedeeld. 
Zo mooi als het er in die jaren uitzag, zo moeilijk 
werden de laatste jaren van haar leven. Na een 
leven, waarin ze zoveel kon doen voor anderen, werd 
ze door ziekte afhankelijk van die anderen. Haar man 
en Ria en vele anderen hebben haar bijgestaan en er 
samen het beste van gemaakt. 
Ze werd echt ziek. Ze was heel zwak. Heel veel 
keren werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Eigen
lijk zou ze geopereerd moeten worden aan haar hart, 
maar ze was te zwak om deze operatie te kunnen 
doorstaan. Bewonderenswaardig wat de medische 
wetenschap in zo'n situatie toch nog kan bereiken. 
Steeds knapte ze weer op en ging na een verblijf en 
behandeling in het ziekenhuis, welgemoed weer naar 
huis. Totdat ze weer opgenomen moest worden. 
Drie jaar lang heeft deze weg van hoop en vrees 
geduurd. Totdat het haar te machtig werd en de hoop 
op een menswaardig leven begon te verdwijnen. Ze 
verlangde tenslotte om te sterven. Want, zo is het geen 
leven meer' . 
Nadat ze het sacrament van de zieken op eigen ver
zoek had ontvangen, heeft ze zich gewonnen gege
ven en zich helemaal overgegeven aan God. De 
volgende dag is ze gestorven. Wij hopen en bidden 
dat ze nu de echte vrede en rust gevonden heeft, die 
de Heer heeft beloofd aan hen die Hem liefhebben. 

Voor uw meeleven tijdens haar leven en na haar over
lijden zeggen we U heel hartelijk dank. 

Familie B. Zonder 




