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~r.en ooe 1e niet neens 
maar al en toe een bee:i@ 
en alle bee~es die 1e st•erf 

c tS vreemd maar áoe ve111e&t je 
Het Is 1e d •wils zeff ontgaan 

,ezegi•benwat~ 
Mw oP een Mer oen 

1e aan je laatste 0ee119 tOP 

In Dankbare he<1Menng aan 

Antonia Maria Susanna Kienhu1s 

Tooa Klenhu"' we<d qebo<en op 5 dec:emtltt 1924 le Ti igte 
Ollder de namen Anlonia Maria &Jsanna. •n een gelOvig geM 
beslaancle urt 11 kmderen. waarvan 111 de zevende plaats 
innam 
Ondet\l<eq naar oe iagere school heeft" hel eers1e g-ote ve<· 
lies aJ moeten onoemnoen In haar aam.ezigheid •-erd haar 
kleone broet11e Wim door ee<i noodloltlg OOQevat urt haar even 
gerukt. Ort gebeuren heeft eeii grote in<Wk op haar achterge· 
laten, evenals het overh1den van haar zus Santie die op 27 iao
ge 1eetojd al oveneed 
Ge4cl om re sruOe<en was er <>e llJd niet. gellj_l\ na oe 1agete 
SCl1oOI ging ze weri<e<\ om !l'l te dragen 111 oe llulSellj•e i<osle<i. 
Met vee• 0nzf'( ~ze g..,enct. onder andere bij oe Famdle 
Bodde (DttmkhoO, waar ze nog ..-e 1aren daarna goede coo
tac1en aan overgehooden heeft 
Nadat ze meer en meer de roeping van God had gevolgd. IS ze 
ingetreden"'~ kloosler maar~ )3fen later IS ze loch weer 
uo!getreaen. Doe kewe was ze1<er noec de hare Tame Tonia hee" 
Gods moede<. Mana. altijd bi1zonoer vereerd. cieen ~ ~edie 
wat ZIJ niet heeft geleerd. 
Een groot gedeelte van haar leven is ze als nu1shoudster werk· 
zaam gewees1 bit meerdere Pastoors. Oldemarkt. Kt11nre. 
Giesbeek CotNin. oe Hoei. hel ZJJ11 plaatsen waar ze hail' ken
oen en •aatOeerden VOOI' haaf grote ~ en "1Zet 

Dve<a! heeft ze met .ee: l•efde ha3r werk. ais lltll<ll!OudSter van 
de Pastoor. vemch1 
Met Pastao< van Ha~eren IS ze ruim 34 1aar samen geweest 

Hoer heeft ze mtl zeer veel - ge"etl<I. om oaama on 1989 
samen met ll8l'n een rustog •even op te bouwen 1n llaar gel•efde 
Twente. temodden van haar fam11te, die haar zo dierbaar was. In 
Losser he~ ze samen met elkaar vele mooe momenten 
~eefd 
Ooi< was ze een goede hulSvrow. voor haar RobDie. oe hond 
en oe: mndef haar W• ern•e de vOQel Samen, me: de 
Pastao< hebOen z~ hoer U<en ""n genoten. Haar za<g om de 
kinderen van haar familie stak ze ook met Ollder stoelen of ban· 
ken, M•Jd was haar interesse voor anderen gewei<! 
~aas kvvam er on fOW 2002 een dramansche wending 1n haar 
_, "Haar" PasU>Or van Ha.1Mn "etd plo!se!lng \Il! naar 
leven weg.genomen "3t ze onoanks haar onwtputtel\Ke 
qeloof, maat moei 1 k kon verwerken. Mede door O@Ze gebeur· 
ren1s kwam haar Zlel<te plo1Sel1n9 volledig tot u111ng. iets wat 
hiervoor nog b11na niet zichtbaar was 
Na een val th\llS 1$ ze opgenomen " het z,ekenhuos waarna 
blHk dat ai1ee<1 - n-et •anger een opt.e was. z. 1$ na 1 
iaar alleen te Zljll ge..=1 rnlaf naar lamme 1n Dene!<amp ver
nuiSd. waar ze ~fclevol rn net gezrn werd oogenomen. Helaas 
verspretdde haar z1e1<te zx:h zo snel. dat ze na een 1aar h•er te 
h~ gewoond, noodgedwongen toch moest wotden opge
nomen "' het •e<zorgingstenu•s St Maarten Stede te Losser 
Ool< h•er hee!t z• rum lwee par. lief~ en met veel zorg 
~ gewoond tol haar °' ettfden OI> maandag 29 Januan 

Haar urtdrukkeh1ke wens. op reis te gaan naar het Hemels 
Vaderhuis. om daar samen met "haar" Pastoor en naar alt•Jd zo 
gel-elde overleden famil•e >"etder te '""en en te gemeten n 
GOd$ "'eugde w~ hooen en geoven dat deze VOOI' haar zo 
'18$te overtuo<>ng. nu ,,a~ 1$ gewoaen 

Tante Tonia, rust 1n vrede 

Voor uw med!'!~ llfQetlS naa' ZJei<·z.t"l en na hel over1i,oeo 
van Tante Tonia z~en "~ u onze Ol><echte dank 

Fam. H K•enhuis 


