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Ter herinnering aan 

Mimi de Witte 
overleden op 15 oktober 2002 

Mimi is geboren op 9 september 1924 te Rietmolen. 
Zij groeide op in een gezin met vier broers en drie 
zussen. Op jonge leeftijd werden zij al geconfronteerd 
met groot verdriet, toen moeder overleed. Ook had zij 
een moeilijke tijd, toen ze moest herstellen van l.b.c. 
Later werkte zij bij de families Kalier en Paus, waar ze 
als een moeder zorgde voor de kinderen. 
Hel noodlot sloeg voor haar heel hard toe, toen haar 
verloofde door een ziekte van haar werd ontnomen. Zijn 
dood ontnam haar de wil om te trouwen. Toen kapelaan 
Koeleman in Enschede haar vroeg of ze met hem 
mee wilde gaan naar Loenen, waar hij tot pastoor 
benoemd was, heelt zij naar lang aarzelen daarin toe
gestemd en hem tol zijn dood gesteund en verzorgd. 
In de functie van gastvrouw en huisgenote was Mimi 
helemaal op haar plaals. Ze was vriendelijk en gastvrij 
naar de mensen toe; ze kon erg goed en lekker koken 
en was een ster in het organiseren. Al snel was zij de 
spil in de parochie. In Loenen leerde zij ook kapelaan 
Brus kennen, die toen in hetzelfde dekenaat werk· 
z,iam was. Ze was werkzaam in Loenen en Zwolle, 
waar kapelaan Brus ook kwam wonen en werken, tot 
dat deken Koeleman met emerilaat ging. Zij verhuisden 
naar Ulft aan de Kwartellaan. Daar had Mimi het heel 
erg moeilijk mee. De overgang van een grote pastorie 
met al zijn werk en de contacten met mensen naar in 
haar ogen zo'n klein huis, was voor de energieke 
Mimi heel erg groot. Toen pastoor Brus na een zware 
operatie zonder hulp zat bood Mimi aan hem te helpen. 
Al gauw regelde Mimi alles weer als vanouds en werd 
de paslorie weer een gezellig huis. 

Omdat de pastorie groot genoeg was, trokken Mimi 
en deken Koeleman bij pastoor Brus in, waar ze 
samen vele jaren een geweldige tijd hadden. De dood 
van deken Koeleman was voor Mimi weer een grote 
slag. Zij bleef zorgen voor pastoor Brus en werd zijn 
steun en toeverlaat in het vele parochiewerk, dat zij 
met groot plezier en een enorme inzet bleef doen. 
Mimi was erg attent naar familie, vrienden en bekenden 
toe. In vreugdevolle en droevige gebeurtenissen 
belde ze of stuurde een brief of kaarten. Nel toen ze 
eens echt geeerd zou worden voor al haar werk, 
stortte haar wereld van het ene op het andere 
moment totaal in. Een zwaar herseninfarct maakte 
van deze sterke en zelfstandige vrouw een Mimi, die 
van alles en iedereen afhankelijk werd. Hoe erg zij 
dat zelf vond, kon ze niet meer duidelijk maken. Het 
meesl vreselijke van alles was, dat zij niet meer kon 
praten. Toch heeft zij de laatste maanden nog kunnen 
genieten van haar mooie kamer in het St. Antonia· 
verpleeghuis in Terborg, waar ze omringd was door 
goede zorg en behandeling en mooie spulletjes, die voor 
haar werden aangeschaft van het geld, dat zij van het 
kerkbestuur en de parochie Petrus en Paulus van Ulft 
had gekregen voor haar 40-jarig ambtsjubileum. 
Ondanks de leegte, die ze voor ons achterlaat, gunnen 
we haar de rust en de vrede bij Maria en haar Heer 
en Heiland. 

Mimi, dank je wel voor alles. 

Voor uw medeleven en vele blijken van belangstelling 
bij de ziekte en hel overlijden van onze zus en mijn 
huisgenote betuigen wij u onze dank. 

Rietmolen, oktober 2002 

Familie de Wille 
en Pastoor Brus 




