
Rond het feest van Dnekonrngen werd 
tot het volle licht geroepen 

Johanna Maria Theresia 
Monninkhof-Olde Keizer 

sinds 23 februari 1954 gehuwd met 
Gerardus Antonius Monninkhof 

Ze werd geboren m Zuid-Berghuizen op 26 augus
tus 1925 Onverwacht overleed ze thuis aan de 
Boerskottenlaan op 51anuan 1998. We hebben haar 
dankbaar herdacht tijdens de Uitvaartmis, geleid 
door haar neef André Monninkhof, waarna we haar 
lichaam aan de aarde toevertrouwden op de be
graafplaats te Oldenzaal op 9 1anuan. 

Annie was de oudste van het grote gezin Olde Kei
zer van 10 kinderen, in een goede band met elkaar 
opgroeiend, in geloof en trouwe verbondenheid met 
de kerk. 
Ze trouwde met Gerard Monninkhof· ze bleven In 
Berghuizen woner en voelden zich gelukkig met 
elkaar. Moeder was een lieve zorgzame vrouw, die 
altijd klaarstond voor haar dne kinderen Gerard, 
Marcel en Annette, maar ook voor anderen die een 
beroep oo haar deden. 
Ze heeft de huwelijken van Marcel en Annette nog 

in goede gezondheid mogen meemaken. Net toen 
ze dacht rustig van de "oude dag" te genieten, 
overviel haar een hersenbloeding. Voor haar, die 
zo goed kon praten en alles thuis zorgvuldig re
gelde, was het een enorme opgave niet meer aan 
het woord te kunnen komen. Dankzij de goede zor
gen van vader, die bijna 8 jaar dag en nacht voor 
haar heeft gezorgd, heeft ze zich toch nog redelijk 
kunnen schikken In haar handicap. Ondanks dit 
hebben ze mooie momenten gekend. waaronder 
de geboorte van de kleinkinderen. Deze waren gek 
met haar en oma was gek met hen; ze kwamen 
niets te kort, want een snoepje was er steeds op 
tijd. Ze heeft steun gevonden m haar geloof; toen 
ze niet meer naar de kerk kon gaan, volgde ze thuis 
via de kerkrad10 vele vieringen 1n haar parochie
kerk. terw11I vader de H. Communie voor haar mee
bracht. Tot het laatste toe is ze door haar man en 
kinderen thuis verzorgd, waar ze in alle rust 1s ge
storven. Dankbaar zullen we blijven gedenken wat 
ze voor ons heeft betekend. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw. onze lieve moeder en oma. 

Gerard Monnrnkhof 
Kinderen en kleinkinderen 


