
Dankbaar gedenken wij 

Christina Koelle - Vloedbeld 
sinds 18 april 1990 weduwe van 

Johannes Hubertus Koelie 

9P. 2~)~i 1998 is zij_ in alle rust heengegaan 
rn t b1JZJJn van alle kinderen en voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken. 
Op 22 augustus 1911 werd ze geboren te 
Ambt • Almelo: In deu omge':'ing groeide ze 
op en leerde hier door toevallige omstandig
heden Hubert kennen. Ze trouwden op 
19. mei 1938 en gingen wonen te 
Vneunveen. 
In hun huwelijk kregen ze 6 kinderen en 
bouwden gezamenlijk hun kapperszaak op. 
Naast moeoer voor haar kinderen werkte ze 
hele dagen, 5 dagen per week, mee in de zaak. 
Ondanks deze dubbele taak heeft ze de harte
lijkheid en gcr.,elligheid in 'c gezin en in haar 
omgevrng_ alt1Jd wet.e~ te handhaven. Zelfs 
heeft ze rn de moe1hJke en gecompliceerde 
oorlogsjaren de deuren geopena voor mensen 
die door de ornstandiglieden moesten onder
duiken. _Na'n werkzaam en zorgzaam leven 
heeft ze m 1985, nadat ze in hun nieuwe huis 
aan de Almeloseweg re Vriezenveen waren 
gaan wonen, geleidelijk afscheid genomen van 
naarwerkzaarriheden. 
Na het overlijden van Hubert in 1990 heeft 

ze nog 5 jaar in haar eigen huis gewoond. Die 
waren moeilij_ke jaren voor haar, vaak een
zaam en angsug. 
In 1995 is ze in 'c St. Theresiahuis" te 
Bornerbroek komen wonen. Ondanks dat 
h~ar geheugen. haar in de steek liet, was ze 
hier erg gelukkig. Ze leefde in "de.groep". Ze 
voelde de zorgzame warmte en liefde om zich 
heen .. Haar gezegde was:"lk ben hier heel 
gelukkig en nooit meer alleen". 
Uit deze situatie is ze in alle rust van ons 
heengegaan. 

- - - - -.-.-.-.-.-.-.=.=.=.=.=.=.= 

Voor uw bel~gscelling en medeleven voor en 
na het overliJóen van om,e lieve moeder en 
oma en oude oma zijn wij u oprecht dank
baar. 
Onze speciale dank gaat uit naar het verzor
gend personeel van "c St. Theresiahuis" waar-
voor we diep respect hebben. ' 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 

Vriezenveen, 31 juli 1998. 




