
t Ze is niet meer in ons midden, 
Maar voor altijd in ons hart. 

Een dankbare herinnering aan: 

Antonia Bos- Bouwhuis 
weduwe van 

Johannes Hendrikus Bos 

Ze werd geboren op 8 november 1915 te 
Haaksbergen. Toch nog geheel onverwachts is 
ze maandagmorgen 10 januari 2005 in het 
verpleegtehuis het Wiedenbroek te Haaksbergen 
overleden. 
Na een Eucharistieviering in de Heilige Petrus en 
Paulus kerk te Hengevelde, hebben we haar op 
14 januari 2005 ter ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Op bijna 90 jarige leeftijd is ze van ons 
heengegaan, zonder enig teken van woord of 
afscheid. Het zijn vooral de gewone dingen waar 
zij het meest van hield die ons altijd bij zullen 
blijven. Nauwelijks van school was ze al in 
betrekking als huishoudster bij verschillende 
families, terwijl ze zich met toewijding ingezet 

heeft voor de kinderen van haar broer, die vroeg 
weduwnaar was geworden. Op middelbare 
leeftijd is ze alsnog getrouwd en heeft 26 jaar 
gelukkig kunnen zijn met haar man en diens 
kinderen. Ze was een hartelijke en lieve vrouw 
en in alles leefde ze mee met de aangetrouwde 
kinderen en kleinkinderen. Dankbaar was ze op 
de oude dag voor alles wat men voor haar deed. 
Ze heeft moeilijke dingen meegemaakt, maar ze 
heeft ook echt kunnen genieten. 
Dat ze zo oud mocht worden heeft ze te danken 
gehad aan de goede verzorging thuis en op het 
Wiedenbroek. 

Wij danken God voor haar leven. 
In dankbaarheid mogen we in haar roepnaam 
Ton ia een dierbare vrouw gedenken die zorgzaam 
was voor de medemens. 
Moge deze herinnering een troost zijn. 
In gebed vertrouwen we haar toe aan de 
Hemelse Vader tot wie wij bidden om het 

" eeuwige licht dat haar ve~ichten moge' . 

Voor uw blijken van deelneming zeggen wij u 
onze oprechte en hartelijke dank. 

de familie 


