
Dankbaar gedenken we 

GERTRUD ELISABETH 
COLVOORT 
weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES 
WILHELMUS SCHOL TE 

Ze werd geboren op 20 juni 1895 te 
Hagen ( Dld.) - Ze overleed, gesterkt 

door de Sacramenten der zieken op 
1 september 1989 in het Hervormde 
Rusthuis te Enschede. - We deden 
haar uitgeleide na de Eucharistie in 
de St.Jacobuskerk op 5 september, 

waarna de crematie volgde te Usselo. 

t 
Gehuwd met vader op 25 okt. 1928 10 
de St.Jenskerk te Enschede, droeg ze 
samen met hem ook alle zorg voor 
ons gezin. We woonden toen, tot 1944 
op 't Pathmos. 

Moeder had 'n diepgeworteld geloof, 
dat ze graag ook aan ons wilde door
geven. Ze vond daarbij alle steun In 
de St. Jans- en de St. Jozefparochie, 
waar we later toe behoorden. 

Op 16 september 1967 overleed vader 
van wie ze altijd zoveel liefdevolle 
aandacht had ontvangen. Dit gemis is 
ze elke dag blijven voelen. 
Ze was dan ook dankbaar voor alle 
zorg die ze de laatste SY.l jaar in het 
Hervormde Rusthuis kreeg. 
Daar heeft ze ook nog volop kunnen 
genieten : van het gezelschap van de 
medebewoners, van de lange gedich
ten van vroeger, die ze feilloos voor
droeg; van het bezoek van de kinde
ren en kleinkinderen en van de keren 
dat ze mee " uit"genomen werd. 
Dan bleek ook hoe bij-de-tijd haar op
vattingen gebleven waren, ondanks 
haar hoge leeftijd. 
De laatste tijd begon ze afscheid Ie 
nemen van dit leven, wetend dat er 
voor haar, samen met vader, 'n leven 
bij God was weggelegd. In dit ver
trouwen is ze ook wingeslapen" in de 
vroege Vrijdagmorgen. God Zelf zal 
zorgen voor een eeuwige Zondag, 
een vreugdevol Pase11. 

We danken U hartelijk voor de blijken 
van deelneming bij het overlijden en 
de uitvaart van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Haar kinderen en kleinkinderen 


