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Een moeder stet1t altijd te vroeg, 

al wordt ze nog zo oud. 
Je bid dat God haar sparen wil 

omdat Je van haar houdt. 
Maar als oog en geest verduisteren, 

haar leven haar benauwd, 
bid je dat God haar halen wil, 

omdat Je van haar houdt. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Catharina Johanna Kollenaar - Fleer 

die op 13 januari 1911 in Losser geboren werd. 
Ze was gehuwd met 

Gerhardus Antonius Andreas Kollenaar 

die in 1976 overleed. 

Op 7 augustus 1997 overleed zij in het verzor
gingshuis St. Maartens-Stede, na het ontvan
gen van het Sacrament van de Ziekenzalving. 
We hebben haar op 12 augustus, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te 
Losser, naar haar laatste rustplaats begeleid op 
het R.K. Kerkhof. 

We zullen haar blijven herinneren als een zeer 
zorgzame en lieve moeder en oma. Met veel 
belangstelling volgde ze het leven van haar kin
deren en kleinkinderen. 
In 1977, een jaar na het overlijden van haar 
man, verhuisde ze naar St. Maartens-Stede. 
Daar heeft ze nog vele mooie jaren beleefd. 
Graag nam ze deel aan de gemeenschappelijke 
aktiviteiten. En handwerken deed ze ook heel 
graag. Op zondagmorgen verheugde ze zich op 
het kaartuurtje met de kinderen en kleinkinde
ren. 
In 1962 kwam haar zoon Gerard door een 
ongeval om het leven. Dit verlies kon ze maar 
moeilijk verwerken. Ze leefde als een diepgelo
vi9e vrouw en met name voor Maria had ze een 
bi1zondere verering. Graag zong ze Marialiedjes. 
Ook bewaarde ze veel mooie teksten en 
gedichten. Daarin vond ze steun en kracht. 
Haar gezondheid werd de laatste jaren lang
zaam zwakker. Dank zij de liefdevolle verzor
ging hebben we haar toch lang in ons midden 
mogen houden. 
Dankbaar voor haar leven, bevelen we haar nu 
aan bij God, dat zij nu leven mag in Zijn Liefde 
en Zijn Vreugde. 

Moeder, oma, bedankt voor alles. 
Rust in vrede ! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond. tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze zorgza
me moeder. schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 




