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Jouw leven moesten wij loslaten 

maar in ons hart houden we je alüjd vast. 

Een blijvende en dankbare herinnering aan 
onze lieve moeder en oma 

Tiny Oude Bos 

levensgezellin van Albert Ruiter 

Ze werd geboren te Overdinkei op 11 septem
ber 1931. Ze was gelukkig getrouwd met 
Herman Oude Bos die helaas veel te jong stierf. 
In 1977 trof ze haar huidige levenspartner 
Albert Ruiter. 
Ze overleed op 8 februari 2003 in 't ziekenhuis 
in Enschede. 
Na een plechtige uitvaarMering in de Gerardus 
Majel/a parochiekerk te Overdinkei hebben we 
afscheid van haar genomen in 't crematorium te 
Usselo op 13 februari. 

Ma: je was een bijzondere vrouw. Als school
verlater begon je te werken in de textiel in 
Enschede. Daarna trof je je man Herman Oude 
Bos. 
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Ze 
werd weduwe in 1972 op zeer jonge leeftijd. 

Na enkele jaren kwam Albert Ruiter in je leven. 
Hij bracht 4 extra kinderen mee, die spontaan 
door jou • ~eadopteerd • werden. 
Niets was JOU voor je 7 kinderen teveel. Na ver
loop van tiJd werd de club steeds groter, want er 
kwamen aangetrouwden, 11 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind bij. 
Ook in je sociale leven was je zeer aktief. Als er 
iets gepland moest worden kwam steevast je 
agenda er aan te pas. 
Al je werkjes bij de U.V.V. en ander vrijwilligers
werk namen veel van je tijd in beslag. 
Ondanks dat vond je ook nog tijd voor je hand
werkclub, je kaartclub en al 1e vrienden en 
bekenden. 
Je was een lieve moeder, schoonmoeder, groot
en overgrootmoeder. Gewoon in één woord: je 
was een kanjer. 
Na een langdurige ongeneeslijke ziekte die je 
toch met veel wilskracht droeg en daarbij ook 
nog een troost was voor ons, moesten we op 8 
februari afscheid van je nemen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
plotselinge overlijden van mijn lieve levensge
zellin, onze moeder en oma danken wij u harte
lijk. 

Albert Ruiter 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


