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In dankbare herinnering aan 

Gerda Koehorst-Uit het Broek 
Gerharda Maria 

Ma werd op 15 oktober 1920 geboren in 
Berghuizen, toen nog gemeente Losser. 

Op 19 januari 2000 hebben we haar, na de 
Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal, 

begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar. 

Ze is geboren op de Stakenkamp, als op een na 
jongste dochter in een groot boerengezin. Al heel 
jong stierf de moeder in dit gezin eri daar heeft ma 
veel verdriet van gehad. In latere jaren kwam ze 
bij Oonk 'in de kost" waar ze ook uit huis getrouwd 
is. 

Op 28 december 1958 trouwden ma en pa. Na even 
in "het kippenhok" gewoond te hebben, gingen ze 
wonen in hun welbekende huis aan de Kleibult· 
weg. In 1959 werd Harry. enig kind en haar oog· 
appel geboren. 

Ma was een hardwerkende, zorgzame en gastvrije 
vrouw, begaan met iedereen en bezorgd tot het 
laatst toe. Ze hield van gezell igheid en een feestje 
op z'n tijd. Ze wist iedereen op het gemak te 
stellen met een praatje of een grap. 

Ook was ze dol op kinderen, dat kwam haar in haar 
werk van kraamverzorgster goed van pas. 
Naast moeder werd ze ook oma. Ze kreeg 3 klein
kinderen en ze was dol op haar kleinzoon en twee 
kleindochters. Altijd had ze een foto van dit kop
pel binnen handbereik. 

Na het overliJden van haar Gemard heeft ma een 
moeilijke, verdrietige tijd gehad. Dit was een zware 
periode voor haarzelf maar ook voor haar familie. 

De zon brak weer door toen ze ging wonen in het 
Verpleegcentrum Twente Oost. Na een tijdje van 
gewenning voelde ma zich er prima op het gemak. 
Ook daar had ze veel sociale contacten en ieder
een die het nodig had, kon rekenen op haar 
opbeurende woord. 

In moei lijke tijden heeft ma altijd veel steun gehad 
aan haar geloof, tot Mana bad ze in het bijzonder. 
Meerdere keren bezocht ze Banneux en van deze 
bezoeken aan ' haar" Maria genoot ze oprecht. 

Het doet ons veel verdriet dat we haar uit handen 
moeten geven. Ze is heengegaan zoals ze geleefd 
heeft, eenvoudig zonder ophef. 

Ma, bedankt voor wie je was en wat je voor ons 
betekend hebt! 

Harry, Berlinda, Marlou, Rick en Britt 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 




