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In dankbare herinnering aan 

HERMANUS ANTONIUS BOLSTER 
echtgenoot van 

Maria Willemina Gorkink 

Hij werd op 27 juni 1910 in Haaksbergen 
geboren. Hij is, gesterkt door het Sacra
ment van de zieken, overleden op 
31 maart 1986 in het verpleeghuis "Het 
Wiedenbroek" in Haaksbergen. 
We hebben afscheid van hem genomen 
tijdens de Uitvaart op 5 april in de 
parochiekerk van de H. Caecilia te Riet
molen en hem te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof van de parochie. 

Tweede Paasdag 's avonds is vader ge
storven in het verpleeghuis, waar hij 
~edurende de laatste twee jaar goed en 
liefdevol werd verzorgd. Het waren, niet 
al leen voor hem moeilijke jaren. Vol on
rust. Onrust die heel zijn leven tekende. 
Hij was altijd bezig en altijd druk voor 
een ander. In het dorp is er bijna geen 
v~renigi!'lg te vinden, waarvoor hij zich 
ntet akttef en met veel plezier heeft in
gezet. 
Vader was een erg nauwgezet iemand 
niet alleen bij zijn werk als metselaar 
dat hij tot zijn drieënzestigste deed, 
maar ook bij zijn aktiviteiten in het ver-

enigingsleven. En hij verwachtte ook 
van zijn medewerkers dat ze hun taak 
serieus deden. Hij was een fijne man 
voor zijn vrouw en een goede vader 
voor zijn kinderen; hij was blij met zijn 
familie, de kleinkinderen voorop. Ge
voeiig van aard als hij was, zag hij in 
hen graag een stukje blijheid. Naast al 
ZtJn drukke aktiviteiten vond en zocht 
hij , vooral in latere jaren, een stukje 
ontspanning in de tuin en bij zijn meest 
geliefde hobbie, het biljartspel. Dit laat
ste nog tot voor enkele weken toen een 
ongeneeslijke ziekte zich openbaarde en 
we voelden dat we spoedig afscheid 
van hem gingen nemen. Wij zijn erg 
::lankbaar voor alles wat hij voor ons 
h~e~ b~~ekend. En wij geloven dat hij, 
dte m ztJn leven zo weinig rust kende, 
nu eeuwige rust mag vinden bij God en 
mag delen in het feest van de nieuwe 
lente, van Pasen. 

Voor uw blijk€.:-~ van r:-~eelcven bij de 
ztekte en het overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa wi llen w ij U hartelijk 
danken. 

Namens de fam.: 
M. W. Bolster- Gorkink 

Rietmolen, 5 april 1986 
Munsterdijk 4 


