


Dankbaar blijven we verbonden met Marie 
en onze mam en oma 

Anna Maria Bosman-ter Beek 
Echtgenote van Johannes Bosman 

Geboren 19 februari 1916 te Enschede 
Overleden 3 februari 2007 te Enschede 

Na de Uitvaartviering in de St. Josephkerk 
op 8 februari 2007, vond de crematie plaats 

in het crematorium te Usselo. 

Marie werd geboren in Enschede en groeide aldaar op 
in een gezin met 2 zussen en 3 broers. Rond 1940 
leerde zij haar man Jan kennen. Op 22 juni 1946 
gaven ze elkaar het ja-woord in bovengenoemde kerk. 
In 1959 kregen ze de langverwachte dochter. Ze werd 
met alle liefde ontvangen. Haar schoonzoon Hennie 
was haar even lief. 
Zorgen voor haar Jan en Yvonne, Hennie en hun kin
deren was het liefste wat ze deed. Ze stond altijd voor 
hen klaar. 
Wat hield ze van de natuur. De tuin altijd mooi. De ber
gen vond ze geweldig. Samen nog naar Texel 
geweest, wat vond ze de zee grandioos. Menigmaal 
gingen ze kamperen in de Lutte. 
Haar kleinkinderen waren haar alles. Dat ze dat nog 
mee mocht maken. Elk had ze even lief. Supertrots 
was ze op al hun verrichtingen. Alles ging aan de kant 
als de kleinkinderen kwamen, dan werd er gekaart en 
gedobbeld. 
Op 8 februari 1999 werd de woning aan de 
Veldhoflanden hun thuis. Mam zei vaak, hadden we 
jaren eerder moeten doen. Klein en van alle gemakken 

voorzien. Hier kreeg pap weer een tia, waardoor mam 
pap nog meer kon verzorgen. 
Op 3 december 2001 is pap overleden. Mam bleef 
alleen achter, maar ondanks haar verdriet bleef ze niet 
bij de pakken neerzitten. Het bleef een feest om bij 
haar op visite te komen. Ze waardeerde het zeer als je 
kwam en telkens zei ze als je weg ging bedankt. We 
zien haar nu nog aan haar poortje staan, zwaaiend. 
Op zondagmorgen wilde ze geen visite ontvangen, 
omdat dan altijd de eucharistieviering op de televisie 
kwam en ze deze geen enkele keer wilde missen. Het 
geloof was voor haar heel erg belangrijk. Hier kon ze 
veel in kwijt. 
In augustus 2005 kreeg moeder te horen dat ze maag
kanker had en nog maar enkele maanden te leven 
had. Gelukkig duurde dit nog tot 3 februari 2007. 
Nadat ze op 30 december 2006 een hersenbloeding 
kreeg, bleef ze aan het bed gebonden. Op zaterdag 
28 januari heeft ze de ziekenzalving ontvangen in het 
bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen. Dit vond ze 
ontzettend fijn. In de week daarna werd ze steeds 
zwakker en op zaterdag is ze in bijzijn van haar kinde
ren en kleinkinderen overleden. 

Mam, oma, je was voor ons een superfijne en lieve, 
zorgzame moeder en oma. We zullen je nooit vergeten 
en voor altijd opnemen in ons hart en onze gebeden. 

Voor uw medeleven na het overlijden van Marie, onze 
mam en oma danken wij u hartelijk. 

Yvonne en Hennie 
Eline en Bjöm 
Jorieke 
Christian 


