
Dankbaar dat ,erder lijden haar bespaard bleef. 

Mieke Kötter - Bonnes 
\\edU\\e ,an Joop Kötter 

is op 31 maart 2007 o,·erleden te Losser 
en op 5 april op het R.K. kerkhof 

,an Glanerbrug begra,en. 

Ma werd geboren op 17 februari 1930 in De Lutte. 
ze was de op één na oudste van een gezin ,·an 
12 kinderen. Al HOeg in haar jeugd kwam het 
zorgzame karakter van ma naar ,·oren, ze 
ontfermde zich o,·er haar jongere broers en zussen 
1 oen ze als jonge vrouw in berrekking kwam bij 
een winkel in Glanerbrug, ontmoette ze al spoedig 
haar man Joop. Tn 1953 trouwden ze en kregen 
samen 6 kinderen, 5 schoondochters, 1 schoon
zoon en 13 kleinkinderen, waar ze samen 
bijzonder trots op waren. Na 50 jaar hu wel ijk 
o,erleed Pa in december 2003. Buitengewoon lief 
en zorgzaam was \1a voor haar hele gezin. welke 
voor haar absoluut op de eerste plaats kwam. Uren 
kon ze in de keuken staan om het avondeten , oor 
te bereiden. Haar drang om gezond en, itaminerijk 
te koken en haar geweldige kookkunst missen we 
nog elke dag. Maar ondanks de drukte, die haar 
gezin met nch meebracht. had \1a toch altijd tijd 

YOOr de medemens. Iemand die hulp nodig had kon 
op haar rekenen. Ze was een harteltJk betrokken en 
warme persoonlijkheid biJ wie iedereen zich 
welkom voelde. De laatste Jaren van haar Ie, en 
waren niet de mooiste. Pa ,, erd ziek en ~a 
vcrgci.:tachtig, door de ziekte van Al7heimer moest 
Ma steeds meer inle,·eren, de laatste Jaren ,an haar 
Je,en bracht ze grotendeels m bed door. Blij en 
gelukkig zijn we nu dat zij de laatste dagen van 
haar leven geen I ijdensweg heeft gehad, maar op 
een rustige en Hcdige manier is ingeslapen. 
omnngd door al haar kmdcren. i'vfa was zeer 
gelo\ig en richtte haar gebed meerdere keren per 
dag tot Maria. Zeer bijLonder was het dan ook dat 
precies op het moment dat Lij haar laatste adem 
uitblies het Ave \taria uit de radio klonk! 
De liefste moeder van de wereld? 
Die had ik toch. denkt menigeen. 
Maar zo hef als .\la. was er volgens ons geen één. 

Wij 11il/e11 iedereen bedanken 1·oor de s1eun die 
Jfa en 11 ij lijden., de lams11: jaren 1·u11 haar leven 
hebben ontva11ge11. mei name het per.1011eel va11 
afdeling Hot,?e Boekel l'On hei LStf ie l.osser. 
ll'aar =ejarenlang liefde1'0l fa 1·er=o,:t,?d. 

Kinderen en kleinkinderen 




