
Moeder, 

Jouw handen hebben voor ons gewerkt 
jouw hmt heeft voor ons geklopt 
jouw ogen hebben ons tot 't laatst 
gezocht 
we verlorm je eigenlijk al voor het einde 
ons verdriet kwam al voor het afscheid er 
was 
wij zagen en voelden jouw pijn en jouw 
verdriet 
moeder, je was uniek. 

Lidy 

Uit dankbaarheld voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

J.G.A Koertshuls 
kinderen en kleinkinderen. 



In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNA GEZINA 

KLEIN BRETELER 

Geboren te Enschede op 
18 september 1909. 

Sinds 8 augustus 1934 echtgeno!e van 
Johannes Gerhardus Alphensus 

Koertshuis. 
Na een welbesteed leven in dienst van 

haar gezin, gesterkt door het 
H. Sacrament der zieken, in de vrede van 

Christus overleden te Losser op 
15 oktober 1991. 

Na de uitvaartmis in de parochiekerk te 
Glanerbrug hebben wij op 

21 oktober haar lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof a!daar. 

Zij was de spil in haar gezin. 
Zorgen voor haar kinderen was haar leven, 
werken was haar hobby. 
40 jaar had zij met vader een drog!sterij en 
schildersbedrijf aan de Kerkstraat 

Haar man, kinderen en kleinkinderen waren 
haar kostbaarste bezit, hun v~eugde was ook 
haar vreugde. Zij straalde een warmte en 
gezelligheid uit die zorgde voor een hechte 
fami lieband . gaf alles wat zij kon , altijd 
vrolijk en opgewekt. 
Zij had een groot gevoel voor humor en w:st 
daarmee iedereen voor zich te winnen. 
Wat heeft zij niet genoten van de jaarlijkse 
vakantiereizen naar het Sauerland, samen 
met vader en goede vrienden. 
Ook de laatste 4 jaar in het Redemptoristen
park was zij gelukkig, altijd blij als haar k:n
deren en kleinkinderen kwamen. 
Trouw aan de kerk leefde zij als een blijde 
christen. Zij had een groot godsvertrouwen 
en een warme liefde voor de Moeder bij ui~
stek, Maria. 
Meerdere malen ging zij op bedevaart; naar 
Kevelaar en Lourdes. 
Na een ziekte van enkele maanden is zij in 
vrede ingeslapen. 

Heer God, wij vertrouwen dat zij nu veilig is 
aangekomen in Uw land van vreugde. 
Wij danken U voor alles, wat zij ons door 
haar liefde heeft vóórgeleefd. Moge zij nu 
voor ons ten beste spreken totdat wij eens 
weer mét haar in U verenigd zijn. 


