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Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIA FREDRIKA JANSEN 
weduwe van 

Antonius Hendrikus Bos 

Zij werd geboren op 14 april IS99 re Ol
denzaal. Zij overleed. na voorzien re zijn van 
her Sacrament der Zieken op 26 december 
1982. Op 30 december d.a.v. werd ZIJ na de 
viering van de Eucharistie in de parochre
kerk van de H. Drieëenheid. gecremeerd in 

Usselo. 

Zij was een vrouw. die haar talenten niet 
begrdven heeft. Zij zette haar krachten in. 
Dit was nodig. Vooral toen zij met vader 
ons gezin bt>gon De omstandigheden waren 
minder mooi. Zoals in alle gezinnen moes
ten lange dagen gewerkt worden En de 
tijd van armoede werd gevolqd door de 
oorlog. Et'n moederhart kent dan spannin
gen en angst. 
Deze uiterlijke omstandigheden hebben niet 
verhinderd dar zij zich een gelukkige vrouw 
en moeder voelde. Uit de onderlinge saam
horigheid ontving zij kracht De groei en 
de ontwikkeling van haar kinderen vormden 
-Oe bekroning voor haar inzet. 

Als een bekroning voor haar leven was er 
het 50·j3rig huwelijkçfeest. Met haar man. 
kinderen en kleinkinderen beleefde zij dit 
feest als een mijlpaal. Toch had her ook 
iets van een keerpunt. Zeker na het ster
ven van Vader groeide zij steeds verder 
van ons af. En liefdevol is zij bijna 4 1aar 
verpleegd in Bruggerbosch. 
Zij stierf met Kerstmis Het feest van de 
geboorte van de Heer moge voor haar zijn 
de geboorte tot eeuwig leven Dat zij. zo
als zij geloofd heeft. nu verenigd mag 1ijn 
met haar man en allen die haar zijn voor
gegaan. 

Heer onze God, 
neem deze mens bij U op, 
omwille van haar liefde voor ons 
Geef dar ons ouderlijk huis 
een bron van inspiratie blijft 
op onze verdere levensweg. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde moeder. betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Bos 

Oldenzaal. december 1982 


