
Houden we in dankbare gedachtenia 

Hermina Geertruida Bloemen 
echtgenote von 

jan Hendrilt Wolten 

ZIJ werd geboren in Losser op 12 opril 191S, 
Ceat"rk1 door d~ Sacramenten dar zteicen st.erf 
:tiJ op 7 JUni 1914. Vanuit de porooh,ekerk van 
de H. Marlmus hebben haar f amilleleden h•..r 
lichaam. na de H. Euchansuevuuing, utt'ijlttdra. 
gen en l<lf ruste gelegd op het Kathollek kerk · 
hof te Los,;er, m gelovig vertrouwen op Chnc,. ... 
tua' beloftlol van opstanding en eAuwig Jev~n. 

Dat was op 11 iuni 1974. 

Wel troost ons zeer de gedachte, dat de He"' 
tiJden• naar lange zu>kbed h .. ar qesterltt heeft 
m9t ZtJn Ltchaarn, Brood van eeuNtg lev.,n. en 
ook, dat Hl) haar gPzalfd heeft met ZtJD kracbt 
door het Sacr&meut der tleker': rn~ar toch v•n
dan wu het mer.s<>l.'lt gesprolten al te vroeg. 
tijdig, dat d1e H~er haar heeft opgaroepAn naar 
het auder" leven. Z:> graag h•dden WIJ haar 
nog lang 10 ons mldden gehouden. Op haar 
tt)n de woorden van St. Paulus v.,r.toepauiug 
Ik heb de 01njd gestreden, de wedloop vol
Lracht, h&t geloof bewaard. 
Oottde In&n ttn kir.deren, drtuk v-:>or de zorgen, 
vooral 1n mi)n %iekte ondervonden. Ook el Jnt)n 
f«milu.Jeden dank da3rvoor. 
Kinderen, houdt m jullie gedachte bet voor
bBeld, dat vader on tk julhe gegeven hAbbBn 
v~n moed en gelovig vertrouwen. Er komt een 
ujd, dat WtJ ttlkaar zullen wf'!enaen; dan zuzlan 
we weer aamênzt)n. vol gelUl(, zonder e1nde. 
tn het tluoa van de Vader. 
Ht1er Je~us, geef uw d1enares Hermina • met 
voorbiJzien van ha•r me,.,seh)lce fouten - de 
vreugde van dat Vaderhuis. 

Heer geef haar de eeuwige ruat . 

Voor uw bhjken Tan medeleven biJ het heen. 
gaan van miJn heve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, en <.Ie iaat~le et:~r a..om h•az 
bewe&en, Zl}n wij leer dankbaar. 

J, H. Welters 
kinderen en k.Je111kinderen 


