
ter dankbare herinnering aan 
Tiny Kolkman 

echtgenote van 
Hein Mulder 

Zij werd geboren op 2 januari 1934 te 
Diepenveen en zij overleed op 2 april 1986 
te Wijhe. Wij hebben haar te rusten qelt)9d 
op 7 april d.o.v. op het R.K. kerkhof te 
Wijhe. 

Je vond het sterven voor jezelf niet f'rg. 
Wel voor Hein met wie je zo'n gelukkig 
huwelijk had en voor je kinderen van 
wie je zoveel hield en voor je moeder. 
Je bent een weldaad geweest voor hen. 
Als van nature was jij steeds bedacht 
op het levensgeluk van de ander. Je 
uitte dat in ontelbare kleine dingen. Da
gelijks. Verrassend steeds voor ons die 
ermee verbl ijd werden. Zo leefde jij ons 
voor. Groot a ltijd in kleine dingen. 
Ook als je het zwaar had en zelfs in die 
ziekte tot het einde toe. Je was nooit 
opdringerig, juist bescheiden; wel heel 

open, plezierig en voorkomend in je op
voeden en omgaan met mensen. Vast 
was ook je geloof, heel vast. Verstandig 
was je, zonder omhaal van woorden. 
Je zweeg wanneer je niet mocht spre
ken en je s;:irak wanneer Je niet mocht 
zwijgen. Je was de liefste moeder, de 
liefste vrouw voor hen die aan je zor
gen waren toevertrouwd. Je was een 
trouwe beheerder van o~s leven, een 
geschenk van God. Wij kunnen het 
woord uit de Bijbel beamen "Een ster
ke vrouw, men vindt haar niet licht; 
haar waarde gaat die van kostbare ko
ralen ver te boven". 

Moge Jezus onze Heer, in wiens lijden 
je hebt moeten delen, je nu laten delen 
in zijn heerlijkheid en je belonen voor 
al het goede dat jij voor ons hebt ge
daan en voor alles wat je ons hebt ge
leerd in je lijden en sterven. 

Dank je lieve Tiny, dank je lieve mama, 
en tot ziens. 


