
Gedenken we dankbaar 
DORA GESINA HÖRNING 

weduwe van 
WILLIE FRANCISCUS KOLNER. 

Ze 1s gebornn te Enschede 8 augus
tus 1898. - Ze overleed. toch nog on
verwacht. op 5 mei 1983 te Enschede. 
De uitvaartdienot was op 10 mei d.a.v. 
in de S7.Jacobuskerk aldaar, waarna 
de crematieplechtigheid volgde in het 
cremator ium "Enschede" te Usselo. 

Haar hele leven speelde zich af in 
Enschede. Getrouwd in 1930. verloor 
ze al na elf jaar haar man, aan het 
begin van de oorlog. Het moet voor 
haar. alléén met drie kinderen. 'n hele 
opgave zijn gew3eot die oorlog door 
te komen. 
Daarn:i vo~huiode ze naar Madoera
straat 18. waar ze haar verdere leven 
doorbrecM. in 1S68 kwam de vo:gen
de slag toen ze haar zoon Theo. 
37 jaar oud, moest verl iezen. -
Mede dank zij haar huisgenoot, dhr. 
J. Baaijens. kon ze alles dragen. 

Ze was vooral zorgzaam : voor haar 
(aangeirouwde) kinderen en kleinkin
deren. Al i ijd stond ze k!aar voor ieder 

die iets nodig had of haar iets vroeg. 
vaak ten koste van zichzelf. 

Haar leven wortelde in 'n diep ge
loof dat kerkelijk. maar vooral ook 
devotioneel gekleurd was: de beelte
nis van Maria met vredesduif en bran
dend lampje nam 'n belangrijke plaats 
in. evengoed als het beeld van het 
H.Hart en het schilderij van Jezus, 
prekend vanuit de boot. 
De Elisabethbode en Jacobusklanken 
werden uitgespeld. 

Zo is ze gestorven : niet bang voor 
de dood. twee dagen ervoor zelfs nog 
bijzonder opgewekt. Ofschoon ze best 
wist wat gauw ging komen. 

Haar laatste vraag was: " krijg ik nog 
iets voor moederdag ?" - Anders dan 
ze verwachtte is haar verzoek beant
woord: God heeft haar bij Zich geno
men en weer verenigd met haar man 
Willie en zoon lheo. - " Ais God ons 
1huisbrengt uit onze ballingschap: dat 
zal een droom zijn." (Ps. 126) 

Wij danken U allen hartelijk voor Uw 
steun en medeleven. welke wij in deze 
moeilijke dagen van U hebben mogen 
ontvangen. 

De familie+ huisgenoot 


