
Wij vertrouwen 
op Gods goedheid 
en danken 
voor de 
gelukkige dagen. 



t 
Dit is het gedachtenisprentje van 

ALEIDA GEZINA JOSEPHINA KOLMAN• 
VEL THUIS 

vanaf 15 november 1974 weduwe van 

JOHANNES FRANCISCUS KOLMAN 

Ze zag het levenslicht in Zuid - Berghuizen, gemeente 
Losser, op 16 maart 1900. Voorzien van het Sacrament 
van de Zieken overleed ze in "Bruggerbosch" te 
Enschede op 1 maart 1990. Na de uitvaartmis in de 
Mariakerk te Oldenzaal op 6 maart vond de afsluitende 
viering plaats in het crematorium te Usselo. 

Ze was een vrouw met een sterke gezondheid. Ze 
trouwde met Johan Kol man, waarna ze zich vestigden in 
de Lindestraat, daarna in hun nieuwe huis aan de 
Mariastraat. Ze hebben veel voor elkaar betekend 
terwijl hun huwelijk kinderloos bleef, waaronder zij erg 
geleden heeft. Want ze hield zo van kinderen; zuinig als 
ze was voor zichzelf, viel ze op door een grote 
gastvrijheid en gulheid voor anderen, met namè ook voor 
kinderen. 

Ze kon goed praten en kwam wel eens overheersend en 
streng over, maar tegelijk was ze hartelijk en meelevend. 
Het christelijk geloof zat diep in haar hart en in haar 
leven; ze ging graag naar de kerk, ook door de week, en 
leefde mee met haar parochie; thuis had Maria een 
ereplaats, het ingemetselde Mariabeeld stond altijd met 
bloemen gesierd, maar ook Kevelaer trok haar 
bijzonder. 
Na de dood van haar man volgde een moeilijke periode, 
waarbij ze geestelijk a,chteruit ging. Zo kwam ze in het 
verpleeghuis "Bruggerbosch", waar ze bijna 1 O jaar 
verbleef in liefdevolle verzorging. 

Mogen we haar toevertrouwen aan Gods vrede: 

'[k,zag em nieuwe kmd en een nieuwe aaráe ... 
Zienier (joá.s woning onáer áe ml'.nsen, 

!J{ij zal 6ij kn wonen' {Open6.21) 

Voor uw medeleven tijdens haar verblijf in 
"Bruggerbosch" en na haar heengaan danken we u 
hartelijk. 

A. ter Beek-Velthuis 
J. Velthuis-van Mook 


