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In groot gelool is ons voorgegaan 

GRAOA GEZIENA KATIIER·OUOE NIJHUIS 

sinds kort weduwe van 

HERMAN KATTIER 

Haar levensvettiaal begirt op 21 olltober 1903. wart op die dag 
werd ze te Deuroogengeborenen dOOr het Doopsel opgenomen 
1n de Kerk van Jezus Chnstus. In de Plechelmuskerk Ie Deurnin
gen 1rouwde ze op 4 juni 1931 mei Herman Kaaier om zich Ie 
veshgen aan de Kleibuhweg te Oldenzaal. Sinds 1972 woonden 
ze aan de Elsmorsweg aldaar 

Hunhuwelil! werd gezegend mei 10kflderen Vol trots sprak zij 
sleeàs over htln. Antoon, Slll)' Marie, Geme. One, Lies. Her· 
mao. Gerra. TreesenHerll Ze heeft heel ha1dgewe111.tvoorhaar 
grote gezin. 111 moeiliJ<e penoden bleei< nog duidelijler haar 
intense zorg, maar toch vond ze s1eeds de t1fd open Ie staan voor 
wat de kinderen bezighield. Zuinig wist ze anes te beheren, zodat 
er nog ietsoverbleel om aan haar kinderen mee Ie geven. Ze was 
en bleef hel middelpunt van het gezin, dat zich almaar urrbreidde 
met schoondochtersenschoonzoons •· voor haar was 1edergefijl 
in benadering·· met 27 kleirl<inderPn en 4 achterkleirl<inderen. 
Graag had ze mensen om zich heen en informeerde al gal/# als 
iemand zich een week ~t had laten z.en 

Ze stond ()()( open VOO< anderen 11 de buurt en in de verdere 
omgelMQ Despreûlbt1haarindekeul<en°Werkmanolbanller, 
iedereen is wer~om hier • btactu~ tol vervulirog. ook al zei ze het 
nogal eens met haar eigen woorden. "HICr birt gm vrömd'n". 

In de lange en nogal wisselende ziektepenode van haar man 
heeh ze het urterste van zichzeW gegeven. Na zijn overli1den op 
19apnlwerdvoorhaarhet leven nog moeilijker, met die lege plek 
inde keuken. die lege plek m haar hart ZiJop haar beurt werd ooit 
wee1 poma verzorgd, vooral door Annie en Herman, waarbij ze 
genoot van het vele bezoek dat ze kreeg en haar dai* vaak 
uitsprak. 

Een diEÇ geloof heeft haar leven bezield. dat ze wist over Ie 
dragen thuis en aan vele anderen; haar band met de parochie en 
met de zondagsviering was vanzelfsprekend, zodat ze graag 111 
haar ziekteperiode thuis de H. Communie ontvirog en de zegen 
van de pastor. 

Op zondagmorgen 17 juti 1988 IS ze thuis rustig irogeslapen, 
voor21en van het H. Oliesel 
Met velen kwamen we samen in haar parochiekerk, toege"'ijd 
aan Maria. il Olde'llaal om haardarilbaar te gederlcen, waarna 
we haar lichaam hebben b11geze1111 het graf van vaderen opa op 
de begraafplaats te Oldenzaal op 21 juli 

Moge ze samen hun gelUI vinden bij God 
in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

Voor uw medeleven t1Jdens de ziekte en na toet overlijden van 
onze goede moeder en oma, dan~en we u van harte. 

Kinderen. kle1nmderen 
en aclterklenunderen. 


