
t Ter herinnering aan 

Miny Wolthuis-Bomers 
weduwe van Willie Wolthuis 

Zij werd geboren op 6 januari 1931 te Hengelo 
Ov. en vrijdagochtend 24 november 2000 is zij in 
haar slaap van ons heengegaan. 
Na een gezongen Uitvaartviering op 29 novem
ber in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand te Hengelo, hebben wij haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de be
graafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Aan een moeder die veel gaf en weinig vroeg. 

Je was 26 jaar met pa getrouwd, toen hij over
leed, hier had je veel verdriet van. Enkele jaren 
na het overlijden van pa leerde je Cor kennen 
"mien kameraad" zei je altijd, waar je fijn voor 
kon zorgen en gezelligheid aan had. 
In je zorgzame leven dat pieken en dalen kende, 
heb je veel voor ons betekend. Je was een rots 
in de branding, waar voor ons altijd warmte en 
gezelligheid te vinden was. Het huisje aan de lda 
Wassermanstraat was je lust, daar kon jij samen 
met Gor fijn buiten zitten en van de dieren ge
nieten! Toen kreeg je te horen dat je kanker had, 
ondanks deze ziekte stond jij altijd positief in het 
!even. Je zei altijd: "er zijn mensen die het erger 
hebben". Je wilde nog o zo graag leven, je ge-

noot op jouw eigen manier: de schlagermuziek 
en puzzelen. De T.V. belangstellend volgen hoe 
het een en ander was en ging. 
Je was een vrouw die tussen de mensen stond, 
dit gaf je ons ook mee, met de woorden: "ga 
nooit boven een ander staan, maar blijf tussen 
de mensen" . Je vond het fijn als er mensen bij je 
kwamen. De natuur was voor jou heel belangrijk, 
je kon intens genieten van een bloempje of een 
plantje. Je hondje Foefe, liep de hele dag achter 
je aan waar jij was, was Foefe ook. Wij wisten 
dat je een keer bij ons weggenomen zou wor
den. Naar Maria zou je gaan, die je zo vereerde. 
Heel onverwacht ging je van ons heen, maar wij 
zijn blij dat jou een verder lijden bespaard is ge
bleven. 

Lieve moeder en oma, 
Om je heengaan treuren wij 

om wat je was zijn wij dankbaar. 
Rust zacht samen met pa 

wij zullen je missen. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Helmuth en Joke 
Oaniëlle, Mi/ou, Femke 
Harry en Reneé 
Pascale, Mitche/1 
Gor de Vries 


