
Wat was je sterk en arbeidzaam. 
Wat heb je voor ons allen klaargestaan. 

Flink was jij je hele leven. 
Moedig ben je tot het einde gebleven. 

Afscheid nemen doet ons pijn, 
maar flink wil je, dat wij ook nu zullen zijn. 



In de liefdevolle herinnering aan 

Elly Olde Kalter- Schoppink 
Johanna Engelina Maria 

Elly werd geboren op 27 september 1944 te 
Losser en groeide op met vijf broers. 
Op 25 mei 1972 is zij getrouwd met 

Jan Olde Kalter. Elly en Jan kregen drie 
kinderen: Jan-Willem, Marie-José en Bart. 

Op 12 december 2007 is zij rustig ingeslapen. 
Wij hebben afscheid van haar genomen op 

dinsdag 18 december tijdens de 
Eucharistieviering in de parochiekerk van 
Maria ten Hemelopneming te Oldenzaal. 
Op woensdag 19 december hebben we 

haar begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Hartverwarmend was de steun die wij de 
afgelopen periode hebben ontvangen via een 
kaartje, een bloemetje, een belletje, een hand 
aan haar bed. Daarvoor willen wij iedereen 
bedanken. 

Jan Olde Kalter 
Jan-Willem en Cesarine 
Mats, Totte 
Marie-José en Erwin 
Bart 

Lieve Elly, mama en oma, 

Wie had ooit kunnen denken dat je zo snel 
bij ons weg zou gaan . Je zat nog zo 
boordevol energie. We hadden samen nog 
zo veel plannen. Waarom moest jou dit 
overkomen? 

Je genoot optimaal van het leven, vooral als 
je ergens mee bezig was. Een puzzeltje 
maken, een praatje met de buren, het regelen 
van de Playbackshow, 'oppersmeermoeder' 
bij het DRAP toernooi , gastvrouw in de 
'skybox' van FC Berghuizen, maar je was 
vooral in je element als Sint-Nicolaas weer 
in het land was. 

De afgelopen jaren heb je volop genoten 
van je kleinkinderen Mats en Totte. Vol trots 
liep je met de wandelwagen door Zuid
Berghuizen en vertelde je iedereen over 
jouw eigen schattebout en poppetje. 

Voor iedereen stond je klaar, niemand deed 
vergeefs een beroep op je. We hebben veel 
van je geleerd, van je spontaniteit en van je 
humor. 

We zullen je heel erg missen. Je zult altijd 
een speciaal plekje in ons hart houden. Zoals 
jij van ons hebt gehouden, zullen wij altijd 
van jou blijven houden. 

Mama bedankt voor alles! 


