


Moge voor altijd rusten in Gods vrede 

Johanna Gezina Kienhorst- ter Braak 
(Annie) 

sinds 5 november 1989 weduwe van 

Bernardus Clemens Kienhorst 
(Bennard) 

Ze werd geboren in Rossum op 17 november 1913. 
Tijdig voorzien van het sacrament van de Zieken
zalving overleed ze in het ziekenhuis te Oldenzaal 
op 16 juli 2000. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
te Oldenzaal hebben we haar lichaam bijgezet in het 
graf van haar man op de begraafplaats aldaar op 20 
juli. 

Annie groeide op in een groot gezin van 8 kinderen 
in de mooie buurtschap Rossum. Al vroeg, vanaf 
haar veertiende jaar, werkte ze in een hotel in De 
Lutte, totdat ze op de leeftijd van 23 jaar werd 
teruggeroepen naar haar oudershuis om de taak 
van haar zieke moeder over te nemen; van harte 
zette ze zich in voor haar huisgenoten, in de 
huishouding, maar ook in de winkel en op de 
boerderij. 

Ze trouwde met Bennard Kienhorst in de 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal op 27 december 
1945; ze waren gelukkig met elkaar en met hun 
zoon Clemens. Graag vertelde ze over de mooie 
periode, dat ze samen het Hotel-Café-Restaurant 
Rupert in Delden mochten runnen; ze kookte graag, 
maar ook het contact met de gasten verliep prettig. 
Vele jaren woonden ze aan de Nieuwenhuisstraat in 
Oldenzaal, waar ze hield van gezelligheid, maar 
ook graag bereid was tot oppas op kinderen in de 
buurt. Ze hield van winkelen, van het werken in de 
tuin, en thuis van puzzelen en lezen. 
Annie was een gelovige vrouw, die trouw was aan 
het gebed en aan de vieringen in haar parochiekerk, 
in het weekend, maar ook bij bijzonderheden door 
de week. Vele jaren volgde ze alles via de kerkradio. 
Ze was een vrouw met een groot doorzettingsver
mogen. Zo zullen velen haar in herinnering hou
den: rustig en vriendelijk lopend achter de rollator 
in Berghuizen. Haar tocht is nu ten einde. 

Moge haar leven voortgaan in Gods hand. 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, voor uw 
aanwezigheid bij de Avondwake en Uitvaa11mis. 
Dat blijft voor ons een grote steun. 

Clemens en Magda 


