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In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw, 

onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

GEERTRUIDA MARIA 
KOLE - LUBBERS 

"Truus" 
echtgenote van 

Antonius Franciscus Kole 

Zij werd geboren op 19 oktober 1925 te Gammelke. 
Zondagnacht 25 maart 2002 is zij onverwacht overleden. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben we 
afscheid van haar genomen en haar lichaam op Goede 
Vrijdag 29 maart 2002 te rusten gelegd op het parochie-

kerkhof te Zenderen. 

Ma werd geboren als derde dochter uit een gezin van 
zeven kinderen. Ma heeft in haar jeugdjaren o.a. in het 
ziekenhuis gewerkt, waar ze veel plezier aan beleefde. 
Ze trouwde op 28 oktober 1967 met Tonny Kole. In 
september 1969 werd hun doch ter Elise geboren. 
Ma hield erg veel van de natuur. Fietsen en wandelen was 
haar lust en haar leven. Kou en regen deerden haar 
daarbij niet. In de fietstas ontbraken nooit haar kam en 
spiegel. 

Elke week stuurde ze wel een kruiswoordpuzzel in, 
waarbij ze wel eens in de prijzen viel. 
Toertochtjes in de auto, busritten, dagtochtjes, zwemmen, 
Kevelaar, strand, daar kon ze ontzettend van genieten, 
alleen of in gezelschap. 
Veel ging ze op bezoek bij familie, vrienden en kennissen . 
Daar was ze een graag geziene gezellige vrouw. 
Toen Elise in september 1999 trouwde met Hans, ging er 
voor haar een zeer dierbare wens in vervulling. Vooral 
toen Yorick, haar kleinzoon, in oktober 2001 werd 
geboren, maakte dit haar zeer gelukkig. 
Ze had haar pijntjes en kwaaltjes, maar van ziektes en 
doktoren wilde ze niet weten. Daar moest ze niets van 
hebben. 
Toen haar gezondheid de laatste maanden verslechterde, 
heeft ze veel hulp en steun ontvangen van Tonny, Elise en 
Hans, waar ze heel dankbaar voor was . Ondanks deze èn 
professionele hulp werd de onrust en angst in haar niet 
minder. 
We hopen dat ze nu de ware rust heeft gevonden. 
We hadden nog zo graag samen willen zijn en Yorick 
willen zien opgroeien. 
Al jouw herinneringen blijven in onze harten bestaan, we 
missen je. 

Voor uw meeleven met ons verdriet bij haar heengaan 
zeggen we u heel hartelijk dank. 

TonnyKole 
Elise en Hans 
Yorick 


