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Met veel helde en dankbaarheld bliJven we denken aan 

Maria Geertruida 
Punte-olde Bolhaar 

weouwe van JOhannes Gematdus Punte 

Geboren te Overdonkei OP 27 oktooer 1919. 
Oo 30 septemt>e< 2008 te Losser oveoeden. 

Ma groeide oo. oo de OUOerliJke boetoer~ "' Ollerdonke 
waar ze al oo zeer 1009e N!eft'l(l llaar moeder verloot 
Toen aJ heeft ze oe zorg voor llaar vader en de rest van 
het gez111 oo zoch genomen. 
Na de oorlog 11 1945 trouwde ze met JOhan Punte en 
trokken b~ de boerder~ 111 Ze I<JeQ'!n samen 9 klt'lderen 
Het grote gez111 bracht vee' werk met zoch mee. daar had 
ma totaa• geen moe<~e mee, natd werken en voor Hlder· 
een klaar staan was voor haar noc1t een probleem. Ook 
verzorgde ze met I efde de boerderiJ, zo was ze rege1ma· 
lig onder de koeoen te v1nden om deze met de hand te 
melken 
Ook de VriJWilloge brandweer. d1e ge11u1svest was 1n een 
van de schuren, konden trouw op haar ondersteunong 
rekenen. 
W1j, haar ktnderen. ZIJn opgegroeid •n een hecht gez1n, 
waar geborgenhe•d en warmte troef stonden. Hoe groot 
de groep ook was, er was alt•td voor tedereen genoeg 
De tuffelpannekoeken met riJStepap waren voer tedereen 
altiJd een overheerliJke lekkern•J. 
Op latere leefliJd heeft ze naast het verzorgen van de 
tutn. een van haar grootste hobby's, veel 
VriJWilligerswerk vemcht voor de KSO afd. Losser. 

Daarnaast was ze erg acttel met het maken van allerlel 
puzzels. 
Het plotseling overliJden van pa on 1990 was voor haar en 
voor ons allemaal een groot verl•es en hoermee heeft ma 
het alttJd erg moe• 'Ik gehad. Ook hel aueen Z11n vtel haar 
erg zwaar. ze was erg bang voor onweer en Stnds een 
tnbraak tn haar huts, beducht voor Inbrekers 
Erg dankbaar was ze dan <»< dat ze na de grOte ve<· 
bouwlt'lg met Bennoe en Betty en hUn voer opgroeoende 
dochters kon samenwonen, hter heeft ze nog vete 991Uk· 
loge )Sfen., goede harmanoe kunnen wonen. Benrue en 
Beny waren voor haar MIJ(! diChlbt!. h ~00 was ze zeer 
gesteld. 
O.er alles was ma tot de laatste dag ~~ pos.Mf en 
tevreden. •· < ben bltJ dat 1k er oo 88 rartge teefutd nog 
moco tussen mag topen• was haar lijfspreuk ondanks het 
feot dat ze de Laatste )Sfen '" een rOlstoel ~ft moeteo 
doorbrengen. 
Ma was een erg gelovoge vrouw. ze voelde zoch zeer ver· 
bonoen met de parochte, zo lang het lysoek mogehti< was 
bezocht ze de hoogmtS op de zondagmorgen om 9 uur 
Door haar aflatende gezondheld heeft ze daS<na nog 
)aren de m1ssen VIS de kerkradiO gevolgd 
De processoe 1n O.erd1nkel, de bedevaart naar Kevelaer 
en Lourdes en een bezoek aan het Vatocaan '" Rome 
stonden 1n het teken van haar geloof. 
Nu moeten we onze ma en oma u1t handen geven. zelf 
zou ze ntet anders gew1ld hebben dan dat WIJ dat als 
gelovtge mensen doen. 

We ZIJn haar heel dankbaar voor alles wat ze voor ons 
allemaal heeft betekend. 

Dat ze moge rusten 1n vrede. 

Namens ons allen. 
K~nderen. kletn· en achterkletnktnderen. 


