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Een dankbare herinnering un 

Geslna Johanna Bult 

weduwevan 
Johann Friedrich HOmke 

Ze werd geboren 18 Lonneker op 
11 november 1906 en overleed op 

16 april1999. 
WIJ hebben haar, na een Euchariltievlerlng 

In de parochiekerk H. Maria Geboorte 
te Losser, te ruste gelegd op de R.K. 

begraafplaats aldaar. 

Een moeder zacht van karakter en eerliJk en 
oprecht van aard. Een groot geloof In God en 
de Heiige Maria Tot kort vocx haar overliJ
den ging ze nog iedere zondag naar de 
kerk. Na het overlijden van haar man in 1978 
en van haar broer Hendrik in 1990 bleef ze 
tot 1996 alleen in het grote hul a wonen. Toen 
alleenwonen niet meer ging werd ze liefde
vol opgenomen in het verpleegcentrum te 
Losser. Zij voelde zich er na een kleine aan
Joopperiode prima thuis, en had een goed 
contact met medebewoners en medewer
kers. 

Ze kreeg ledere dag bezoek van een van de 
kinderen of kleinkinderen. Helaas kwamen er 
de laatSte weken enkele gezondheldspro
blemen om de hoek kijken. 
Ze probeerde zich er desondanks met alle 
kracht tegen te verzetten, maar langzaam 
vloe4de die kracht weg. Ze riep de kinderen 
de avond vocx haar overlijden bij zich, omdat 
ze voelde dat het einde naderde. 
Tot op het laatste moment was ze helder van 
geest en op de hoogte van het wel en wee 
van de familie. De andere morgen Is ze rul
tig en vredig Ingeslapen. 
Moge God de Heer haar zelf nu belonen 
vocx haar vertrouwen op Hem, en dat ze 
mag rusten in vrede. 

Afscheid nemen van Iemand die ons dier
baar is doet altijd pijn, maar toch overheerst 
bij ons een groot gevoel van dankbaarhe4d, 
dal wij zo'n moeder en oma mochten heb
ben. 

Moeder, oma, bedankt vocx alles I 

Voor de blijken van belangstelling en mede
leven door u betoond na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kle4nkinderen 


