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Ter herinnering aan 

Grete Elisabeth Vullinghs·Kuhn 

weduwe van 

P. J. M. Vullinghs 

Op 8 februari 1908 werd Gré geboren te Bochum 
in Duitsland, waar zij opgroeide. Zij werkte in het 
pension van haar grootouders. Daar ontmoette 
zij haar latere echtgenoot Piet Vullinghs. 
Zij trouwden en vestigden zich in Nederland; zij 
woonden eerst in Apeldoorn, later in Henge
lo(Ol. 
Op 1 juli 1954 stierf haar man onverwacht. Hun 
huwelijk was kinderloos gebleven. 
In deze periode ondervond ZIJ veel steun van 
pastor van Eijden, kapelaan van de Lamber
tusparochie in Hengelo. 
Na een aantal jaren haar sigarenzaak in haar 
eentje gedreven te hebben besloot ze in 1966 
met pastor van Eijden, die benoemd was tot 
pastoor van een nieuw op te richten parochie in 
Enschede, mee te gaan naar Enschede, waar zij 
de zorg voor de huishouding op de pastorie en 

later beheer over de bar in de parochiezaal op 
zich nam. Veel tijd en energie heeft zij in deze ta
ken gestoken. Omdat zij een kerk zonder klok
ken niet compleet vond schonk zij aan de paro
chie twee luidklokken. 
Op 13 april 1986 ging pastor van Eijden met emi· 
raat en ging met Gré wonen op een flat kort bij 
de kerk. Gré was inmiddels 78 jaar. Bij haar af· 
scheid van pastor van Eijden en Gré van de paro
chie werd het werk van Gré beloond met de Pau· 
selijke onderscheiding "Benemerenti" (wegens 
grote verdiensten). 
Met pastor van Eijden heeft Gré anderhalf jaar 
kunnen genieten van een welverdiende rust tot 
de dag dat pastor van Eijden plotseling overleed 
(19 december 1987). Weer stond zij alleen. 
Omdat zij niet alleen in de flat w ilde blijven wo· 
nen en mede op grond van haar leeftijd nam zij 
haar intrek in een aanleunwoning. 
Omdat het lopen steeds meer problemen gaf 
werd zij op 11 juli 1991 opgenomen in het ver· 
pleeg huis "De Cromhoff" te Enschede, waar 
het personeel haar goed verzorgd en begeleid 
heeft in haar laatste levensperiode. Op zondag 
18 april 1993 is zij, voorzien van het Sacrament 
der Zieken, overleden. Lichamelijk had zij al haar 
krachten en reserves, verbruikt . Geestelijk bleef 
zij aanspreekbaar en "bij de tijd" tot kort voor 
haar overlijden. Op vrijdag 23 april 1993 is zij be
graven bij haar man op het kerkhof te Hengelo. 
Zi1 was een markante vrouw. 


