
Dankbare herinnering aan 

Theodora Geertruida Konter 

Geboren te Losser op 4 mei 1913. 
Sinds 24 ok1ober 1941 echtgenote van 

Albertus Jan de Lat 

Gesterk1 door het H. Sacrament der Zieken 
in de vrede van Christus overleden in 

verpleeghuis "Bruggerbosch" te Enschede 
op 2 juli 1996. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug 

namen we op 6 juli afscheid van haar. 

Als oudste dochter van een groot gezin 
heeft ze door de ziekte van haar moeder als 
jong meisje al geleerd wat werken is en de 
hardheid van het leven leren kennen. 
Dit kwam ook later nog vaak naar voren in 
haar persoonlijkheid. Maar het was tegelijk 
ook een uiting van haar groot verantwoor
delijkheidsgevoel voor haar kinderen en van 
haar zorg, dat ieder van hen een goede toe
komst zou vinden. Gesteund door vader 
kende haar inzet daartoe geen grenzen. 

Des temeer kon zij later genieten van haar 
kleinkinderen, voor wie zij de lieve oma 
was, "bij wie alles mocht." 
Meer dan 50 jaar was zij samen met vader, 
gelukkig met elkaar in goede dagen, maar 
ook in tijden toen het moeilijk werd. 
Toen zij door het afnemen van haar geeste
lijke krachten in het verpleegtehuis moest 
worden opgenomen kon zij blijven rekenen 
op zijn onvoorwaardelijke trouw. 
Zoals zij ook zelf steeds trouw geweest was 
aan hen, die haar nabij waren of een be
roep op haar deden. 
Gedurende vele jaren heeft zij als lid van 
het parochiekoor de lof gezongen van God, 
op Wie zij vertrouwde. 
Dankbaar voor alwat zij voor ons betekend 
heeft, geloven wij dat God, die trouw is tot 
over de dood heen, haar nu voor eeuwig zal 
opnemen in Zijn liefde. 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meele· 
ven en ter herinnering aan mijn goede 
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve 
oma. 

A.J. de Lat 
kinderen en kleinkinderen 


