
In de nPde vun Christus ging plotseling 
van ons heen, na gezalfd te :zijn met de 
H. Olie der ZiPken 

Johanna Cunera Louisa lUa ria 
Bolder 
echtgenote van Mathijs Petrus Francissen 

Zij werd geboren tP Arnhpm op 10 mei 
1922 en overleed te Dnlgoy op H augus
tus 1973. 
Ha!lr lichaam werd in geloof In de ver. 
rijzenis begra,·en op het r.-k. kerkhof te 
Balgoy op 11 augu~tus d o.v. 

Hemelse \'ader. wiens \\'czen liefde is, 
wa9.rom moest het gebeuren, dat een moe
der te vroeg werd weggerukt van haar 
man en kimleren voor wie :zij onmisbaar 
u-as? Waarom nam U haar terwijl elderi! 
·n zieke met ved pijn verlangend naar de 
verlossende dood u•tziet'! Het is begrij
pelijk, dat v.ij vragen: waarom? Hit>rop 
weet de mens geen antwoord. In gl'loor 
buigen we on• hoofd voor het ondoor
gron<it'lijk raadsbesluit van God. wetend 
dat Hij uiteindelijk allE's tt>n goede leidt 
,·oor wie Hem llefhebbt:n. 
Jo was een energiek mens. In haar goede 
doen vol leYenslu~t. sociaal bewogen en 
die opging In het gemeenschupsleven. Zij 
b<·zut het uitzonderlijk talent van de din
gen te doorzien en kwam eerliJk voor haar 
mening uit. menselijk opzicht was hnnr 
hierbij vreemd. Daarom was zij een goed 
bestuurslid van de K.V.O naar wiens ad
vlezen geluisterd werd en die op ontwlk
kelingsavonden haar Inbreng had. Doven
al was zij een liefdevolle echtgenote, 'n 
grote steun voor haar man, die veel aan 
haar kon overlaten. Zij was een goede 
moeder voor haar kinderen, vol begrip 

voor de problemen van deze tijd en daar
mee rekening hield in de opvoeding; zij 
was de spil van het gezin. 
De l~tatste mg,anden leed zij veel door 
haar ziekte. Ze schijnt haar einde voor
zien te hebben en het ,·ooruitzicht van 'n 
zware operatie maal<te haar angstig, den
kend aan haar groot gezin. 
De Heer van leven en dood heeft haar 
waardig bevonden en riep haar zonder 
doodstrüd tot Zich. ZIJ had ,genoeg ge
daan om nu door de Heer uitgenodigd te 
worden: .. Gocde en trouwe dienares. m·er 
weinig waart ge trouw. over veel zal Ik 
U aanstellen. Ga binnen in de vreugde 
v:tn uw Heer". C\Iath. 25/23) 
)lijn goede Thijs, we waren gelukkig 
met elkaar en met onze kindcro>n. die ik 
zo graag met jou naar hun be~tcrnming 
had willen leiden: daarom is deze schel
ding hard \'OOr jou. Blijf je steun zoeken 
In Je geloof. want daaruit weten wc, dat 
deze scheiding slechts tijdelijk ils; we zien 
<•lkaar eens tcru~. 
Kinderen. jullie waart de trots van ma
ma: geeft nu al uw liefde aan papa; luis
tert naar hem: doet je best op school en 
weest goed voor elkaar. Vanuit de hemel 
blijft mama voor papa en voor jullie zor
gen. 
Familie en kennissen, ik be,·eel me aan 
in uw aller gebed. 

Onze Vader .......... .. 

Voor uw bewijs van deelneming, betoond 
bij het plotseling overlijden van mijn lle
,.e vrouw en onze zorgzame moeder. be
tuigen wij U onze welgemeende dank. 

M. Francissen 
en kinderen 


