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In dankbare herinnering aan 

Gerda Olijmulder 

echtgenote van Henny Koehorst 

Zij werd geboren te Weerselo op 17 mei 1920. 
Ze overleed op 79 jarige leeftijd, thuis te Losser, 
op 26 maart 2000. We namen afscheid van haar 

tijdens 'n plechtige Eucharistieviering op 30 
maart. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de 
Heilige Maria Geboortekerk te Losser, waarna 

de begrafenis volgde op het R.K. kerkhof aldaar. 

Ruim 41 jaar lang woonde en leefde Gerda 
gelukkig met haar man Henny aan de 
Gronausestraat 242. Ze was voor haar huwelijk 
enkele jaren lang hulp in de huishouding. Op 27 
december 1958 trouwde ze en begon ze samen 
met haar man Henny een ijzerwarenzaak. Vele 
uren bracht ze in de winkel door, jaren lang, en 
met grote nauwgezetheid bouwden ze samen 
alles op. Met haar welgemeende liefde voor 
mede-mensen, dieren en natuur was ze geliefd 
bij iedereen. Jong en oud stond ze te woord. 
Zelf was ze kinderloos, maar ze had 'n echt hart 
voor alle kinderen van anderen, neefjes en 
nichtjes, buurtkinderen, twee geadopteerde kin
deren. ' foster-parents' kinderen enz. Speelgoed 
en snoep ontbraken er nooit. Men kwam graag 
en vaak bij tante Gerda logeren. Ontelbaar velen 
hadden een warme plaats in haar hart, niet 
alleen haar man Henny. maar ook haar trouwe 

hulp Minie, buurvrouw Annie en Brigit, Trude, 
heel haar dierbare familie, de buren, maar voor-
al haar petekind Mary. Gezellig in de omgang 
had ze graag bezoek. Ze hield van mensen en 
met haar humor, had ze een aanstekelijke lach 
voor iedereen en overal. Opgeruimd van hart en 
met oprechte belangstelling, had ze steeds veel 
voor anderen over. Ze genoot van het leven, van 
't werken in haar prachtige tuin, van de gezellige 
feestjes . van de hee~ijke ontspannen vakanties, 
in vele en verre landen, van onvergetelijke fiets
tochten en wandelingen in eigen land en streek, 
van smakelijk eten klaarmaken, van steeds 
maar weer opnieuw verrassend heerlijke slaat· 
jes en hapjes voorschotelen, van zoveel andere 
dingen. De laatste 10 jaren van haar leven gin· 
gen bepaald niet over rozen. Ze wist dat ze 
ongeneeslijk ziek was. Ze probeerde tot het 
einde toe overeind te blijven, maar moest ten· 
slotte capituleren. Met veel pijn nam ze van 
iedereen en alles afscheid. Vooral het laatste r 

jaar van haar lijdensweg was verre van gemak· 
kelijk. Haar rotsvaste geloof dat God Liefde is, 
haar trouw aan de Kerk en de Sacramenten, 
haar liefde voor en van haar man, maakten dat 
ze zichzelf rustig, vredig, en met een lieve glim-
lach op haar gezicht, in volle overgave en in 
algehele berusting, terug mocht geven aan haar 
Schepper. Wij bidden, moge jij Gerda, rusten in 
vrede bij jouw en onze God. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel· 
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, zeg ik U hartelijk dank. 

Henny Koehorst 


