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Ter hennnermg aan 

JOHANNA HENDRIKA GESlNA 
SCHOPHUIS 

weduwe van 

Johannes Josephus Kolner 

Z1J werd gèboren te Oldenzaal op 28 Januari 1909 
Geskrkt door het H. Sacrameut van de Zieken is zjj op 
9 maart 1993, na een liefdevolle verzorging in verpleeg
huis Oldcnhové te Losser overleden. Op 13 maart heb
~n w11 haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats 
te Old~ nzaal, na de ge rongen uitvaart m de parochiekerk 
van de H. Antonius van Padua. 

"Tante S1èn" was een "TOUW van veel woorden. Een 
vrouw mei een zachte aard, diehleld van gezdligheidom 
zich heen. Ze had mensen nodig met wie ze verhalen en 
nieuwljes kon uitwisselen. Mensen die haar aandacht 
wilden geven en bereid waren met haar mee te lijden als 
ZIJ z1ch angstig of ziekelijk voelde. Lange tijd heeft zij in 
het ouderliJ k hu IS gewoond. Altijd wa., er wel aanspraak 
of "at te doen m hetcafeetjeof voorde kolenhandel. Op 

wal oudere leeftijd ontmoene ze haar man Johan 'lc 
hadden elkaar nodig en groeiden gaande 
weg naar elkaar toe . Ze vonnden een hannorueus paar en 
u konden uitzien naar de wekelijkse kaanavonden met 
kcnrussen. 'll voelde zich hecht verbonden met de 
Antoniusparochle. Hun parochiekerk waarm zij was 
gedoopt, gevonud en getrouwd. Toen haar man kwam te 
overlijden en haar zuster en zwager zich over haar 
ontfermden, wilde ze niet weer naar haar huis terug. Ze 
wilde op ''het Landhuis" blijven, bij Amûe en Johan. In 
d11 hutS was inuners voor haar veel afleiding en kon u 
uugebreide kontakten leggcn met de gasten. Vooral haar 
zwager was in deze periode haar tot grote steun. Hij was 
ook haar tegenwicht, die ervoor zorgde dat ze staande 
kon blijven en niet weggleed lil zelfbeklag. Na een 
hersenbloeding bleek -vorig jaar- een opname 111 

Oldenhovc onafwendbaar. Bewonderenswaardig 1s u 
daar verzorgd en met liefde omgeven. Ook haar fanulic 
bleef haar trouv. be~ken. Voor dat alles was ze oprecht 
dankbaar. De laatste maanden vloeide het lcwen lang
zaam maar zeker uit haar weg en ging zij, die dacht noou 
oud te rullen worden, op hoge leeftijd van ons he<:n . 

"Moge de H. Antonius haar nu begeleiden in Gods 
Hemelse Heerlijkheid, opdat zij roste in vrede." 

Voor Uw belangstelling en meeleven danken WIJ U 
hartelijk. 

Uit aller naam: 
Familie Mulder 


