


Dankbare herinnering aan 

Johanna Helena Koman 
(Anna) 

echtgenote van Theodorus Wilhelmus Geraets 

(Dorus) 

Ze werd geboren te Schoonebeek op 11 maart 1916 
en na een langzaam afnemende gezondheid is ze 
na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken 
overleden op 1 O Januari 2007 in verpleeghuis 
"De Horst", te Emmen. 

Moeder kwam zelf uit een groot gezin van 9 
kinderen en als tweede kind leerde zij al gauw 
verantwoordelijkheid te nemen in het gezin, vooral 
toen haar oudste zus vroegtijdig kwam te overlijden. 
Ze ging al vroeg het huis uit om in betrekking te 
gaan, ver van haar familie, in Haarlem, Amsterdam 
en Groningen. Daarna keerde zij terug naar haar 
eigen omgeving en leerde zij haar man Dorus 
kennen waarmee zij trouwde op 15 November 1941 , 
en die op 20 Augustus 1987 overleed. Samen 
hadden zij 6 kinderen, vijf zonen en één dochter. 
Haar derde zoon Willy is na een ernstige ziekte 

komen te overlijden in 1984, op de jonge leeftijd van 
37 jaar. 

Moeder was een diep gelovig mens, gastvrij en 
iedereen was welkom bij haar thuis. Een echte 
'huismoeder'. Ze was zorgzaam voor man en 
kinderen en lief voor allen die haar levenspad 
kruisten, waaronder de aangetrouwde kinderen, 
haar 12 kleinkinderen en 11 achter-kleinkinderen. 
iedereen kon bij haar eten, slapen en allen hadden 
een bijzondere plaats in haar hart. Ze stond voor 
elkeen open en niets was haar te veel. Wat men in 
haar zo bewonderde, vond zij heel gewoon. Ook in 
'De Horsr waar zij de laatste 3 jaren van haar leven 
verbleef, was zij bemind. Attent voor haar 
medebewoners en lief voor het verplegend 
personeel. Haar geloof kwam tot uiting in haar 
doen en laten, elke dag van haar leven. 

Wij vinden geen woorden om hel Ie zeggen 
hoe wij je zullen missen, moeder, (11/emttal. 
Hel diepste gevoel is moeilijk nit Ie leggen, 
het lwrl spreekt een niet nil Ie spreken f(la/. 

Blijf goed voor elkaar zorgen 
en wees lief voor elkaar. 

Moeder 

Ook mede namens onze lieve moeder, oma en 
overoma, danken wij U allen hartelijk voor Uw 
betoonde belangstelling in welke vorm dan ook! 

kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


