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In sterk geloof is ons voorgegaan 

GESIENA JOHANNA OLDE KAL TER
WENNINK 

sinds 27 november 1975 weduwe van 

HENDRIKUS GERHARDUS OLDE KAL TER 

Ze werd geboren te Deurningen kort voor Kerstmis: 23 
december 1907. Heel bewust heeft ze het Sacrament 
van de Zieken ontvangen op Paaszaterdag, niet ver
moedend dat kort daarna haar leven zou eindigen in het 
ziekenhuis te Oldenzaal op 28 mei 1989. 
Na de uitvaartdienst in de Mariakerk in Oldenzaal het>
ben wij haar lichaam begeleid naar het crematorium te 
Usselo op 1 juni 1989. 

Vanaf het trouwen woonde ze met vader op het stuk 
grond, in het huis, dat ze zelf hadden laten bouwen aan 
de Schapendijk; ze voelden zich er zeer gelukkig. Zij was 
een zorgzame moeder, die zich met veel energie heeft 
ingezet voor haar gezin van 3 kinderen; ook de kleinkin-

deren zullen zich haar hartelijkheid blijven herinneren. 
Ze kon goed van het woord, het ontbrak haar nooit aan 
stof om te praten, maartegelijkhad ze een klein hart, een 
hart, dat meeleefde met anderen. Graag had ze mensen 
om zich heen en hoopte dan dat ze lang bleven, want ze 
hield van gezelligheid. 
Ze stond klaar voor haar medemensen om ze te helpen 
en vooral om bij zieken op bezoek te gaan. 
Een blij geloof heeft haar leven getekend; ze hield van 
bidden, van de rozenkrans, van godsdienstige afbeel
dingen thuis, maar tegelijk leefde ze trouw mee met haar 
parochie en met de wekelijkse Misviering. 
In de latere jaren tobde ze met haar gezondheid en 
vooral met veel angst; ze kon moeilijk alleen zijn. 
Dankbaar genoot ze van bezoek, met name van de 
bijzondere aandacht van Annie en Herman. De over
gang naar het bejaardenhuis "De Scholtenhor was voor 
haar niet gemakkelijk; toch kreeg ze weer nieuwe ken
nissen en vond ze haar vaste plek in de kapel. 
Moge ze nu voor altijd wonen in Gods nabijheid, in "de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde". 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het over
lijden danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


