
Heb vertrouwen, schep toch moed, 
God maakt alles weder goed. 

Dit zij u tot troost in het leven, 
God zal zijn loon eens geven. 

De hemel is het waard. 

SUSANNA GEZIENA AARNINKHOF 

echtgenote van Hendrikus Albertus Mulder. 

Zij werd iieboren te Hasselo op 11 · 11 · 1915. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken is zij vol overgave en in volle rust van 

ons heengegaan op 11 mei 1989. 
Na de plechtige gezongen uitvaart werd zij op 

16 mei op het R.K. kerkhof te Deurningen 
ten grave gedragen. 

Als een diep gelovige en hard werkende vrouw 
is zij samen met haar man, waar zij zo innig ge
lukkig mee was en bijna 48jaar lang lief en leed 
mee deelde, door het leven gegaan. In huis 
schonk zij het leven aan acht kinderen; toen 
haar levenseinde naderde wilde en kon zij ook 
graag in hetzelfde huis sterven. In alle rust bin
nen de haar vertrouwde omgeving was zij hierop 
voorbereid. 
Uit een groot gezin van 12 kinderen moest zij 
al op jonge leeftijd aan het zware werk op cle 
boerderij geloven. Ook op haar nieuwe levens
stek in Gammelke, waar zij samen met haar 
man het boerenbedrijf opbouwde, vond zij ook 
deze zware taak. Zij mocht dit werk echter 
graag doen. Vanaf de begin zestiger jaren begon 

zij te sukkelen met haar gezondheid, waarbij 
vooral de wintermaanden voor haar de moei
lijkste perioden waren. Naast het drukke leven 
op de boerderij met opgroeiende kinderen vond 
zij ook nog tijd voor andere zaken. Zij mocht 
graag tuinieren en naaien. Verder deed zij tot 
voor 8 jaren nog mee aan de gymnastiek en was 
zij 54 jaar trouw lid van de K.P.O .. Zij hield 
van de vakanties, waarbij vooral de 2 Lourdes
reizen haar Maria-verering nog een grotere be
leving gaven. 
Zij was een sterke persoonlijkheid met karak
tertrekken, die men graag bij mensen ziet maar 
lang altijd niet aantreft. Een eerlijke diepgelo
vige en vertrouwensvolle vrouw, die zonder naar 
zichzelf te kijken, steeds klaar stond voor een 
ander en ook belangstelling had voor die ander. 
Dit uitte zich heel duidelijk in de snellteid , 
waarmee zij met andere mensen kontakten kon 
maken. Haar belangstelling was ook veelzijdig 
en betrof niet alleen personen, doch ook de po
litiek en tot op h-et laatst van haar leven het 
boerenbedrijf. Zi.i was bereid om te geven, zo
wel materieel als immaterieel. Niemand trof bij 
haar een dichte deur. 
Een grote zorg had zij steeds voor haar kinde
ren; ondanks ziekten en ongelukken bleef zij 
dankbaar voor alles, hetgeen zij eens tot uit
drukking bracht in de tekst: wij hebben veel 
tegenslag gehad, maar nog veel meer geluk. Zij 
hield van gezelligheid, zowel tl! uis als op fees
ten, waarbi.i zij zich niet vaak onbetuigd liet 
door het voordragen van een eigen gemaakt ge
dicht. 



Door..de langzame slopende ziekte ging het haar 
de laatste tijd steeds moeilijker. In het begin 
kon zij deze ziekte moeilijk aanvaarden; echter 
door haar diepe geloof en haar volle overtui
ging in Gods woord heeft zij de kracht gevon
den op haar manier volledig voorbereid afscheid 
te kunnen nemen van deze wereld, van haar 
man, kinderen, kleinkinderen en alle andere 
dierbaren. Net als voorheen had zij ook op het 
ziekbed graag pa, de kinderen en kleinkinderen 
om zich heen. Ook toen bleek vooral hoe zij 
- net als in haar hele leven - niets aan het toeval 
had overgelaten. 
Bij alle verdriet om haar overlijden zijn die goe
de herinneringen een troost, die het verdriet 
niet wegnemen, maar wel verzachten. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van mijn vrouw, onze mama en oma 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

H.A. Mulder 
Kinderen en kleinkinderen. 

Brakkenstein, RP 14 


