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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Bossewinkel 
weduwe van 

Albertus Eduard Johannes M eier 

Zij werd geboren op 21 mei 1906 te Haaks
bergen. Gesterkt door het H. Sacrament van 
de Zieken is zij op 8 maart 1985 in het 
Dr. P. C. Borsthuis te Hengelo !0) in de Heer 
overleden. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de H. Blasius te Delden hebben wij haar 
op 12 maart d .o.v. te rusten gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Wij danken u voor uw mt:de/even en getoon 
de belangstelling. 

Familie Meier 
Farm7ie Bulthuis 

Omringd door de goede zorgen van het 
Borsthuis en de geregelde aandacht van haar 
kinderen en kleinkinderen leefde zij de laatste 
tijd onbewust in haar eigen wereld. 
Onbewust, maar niet vergeten. Zij is in vrede 
gestorven. Ook haar kinderen zullen er vrede 
mee hebben, ook al komt het verlies van je 
moeder altijd te vroeg. Het doet pijn, na alles 
wat je samen hebt beleefd. 
Zij was voor haar kinderen en kleinkinderen 
een lieve moeder en oma. Zij was heel goed. 
Haar hele leven was welbesteed. Je zou het 
kunnen samenvatten met het woord dienst
baarheid. Altijd st0nd zij voor een ander 
klaar. Het was nooit te veel. Zij vroeg niet 
veel voor zichzelf. Misschien was zij wel eens 
te bescheiden. 
Zij was gelukkig getrouwd. Helaas moest zij 
haar man te vroeg en plotseling missen. Dit 
verlies nam zij overal mee naar toe. Gelukkig 
hebben haar kinderen haar altijd goed opge
vangen . 
Als lid van de Zonnebloem heeft zij veel ge
daan voor zieken en bejaarden, m.n. in het 
verzorgingshuis, waar zij later zelf als be
woonster kwam. Jarenlang zong zij mee in 
het koor van St. Jozef. Zij kon daar echt van 
genieten. zoals zij ook genoot van haar reis 
naar Lourdes. 
Moge zij nu op een andere manier de lof 
zingen voor God. Wij mogen haar dankbaar 
zijn. Moge zij rusten in vrede. 




