
Alles wat ik deed, 
heb ik voor jullie gedaan. 
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Amoldus Henncu' Hermanus Bosgoed 

Ze werd gebort'n op 12 oktober 1907 te Die
penveen en overleed op 25 oktober 1993 te 
Dieren. 

Na de g('zongen U1t\-aartnUS m de Puochiekerk 
nn de H ,\.1amnu, te Duistervoorde-Twello werd 
ziJ op het paroch1ël(' kerkhof aldaar begraven. 

Jouw leven is niet eenvoudig geweest. Al veel te 
vroeg moest je je man verliezen. Ondmks alle 
hulp die je toen van velen kreeg, \tond je er 
uiteindelijk toch helemall alleen voor. Je hebt ons 
altijd veel aandacht geschonken. Op kostschool 
kregen we iedere weck een brief van jou. Later 
toen we zelf een gezin stichtten bleef Je ons ook 
nog met raad en daad bijstaan. Dij al je zeventien 
kleinkinderen heb je biJ de geboorte een aantal 
dagen geholpen. Waar je de tijd vandaan haalde 
snappen we nog steed> met M1ssch1cn is het 
vooral je doorzettingsvem1ogen geweest, dat je dit 
allemaal hebt kunnen doen. Daarbij voelde je je 
gesteund door je geloof. Dat wa\ een oprecht 
geloof in God en de voorspraak van Mam. Dat 
was een intens geloof, dat verre stond van schijn
he1hghe1d . . \.bar vooral ook geloofde je, dat wij 
mensen ons zelf moeten inspannen om het goede 

te doen. En je hebt veel goeds gedaan. In de voet
sporen van je man heb Je memen, die dit nodig 
hadden, wat toegestopt. Het ging vaak niet in de 
eerste plaats om wát het wa..1, maar vooral om het 
gebaar. 

Ook je klemkmderen weten zich nog goed te 
hennneren, dat ze alnjd bij Oma konden aanklop
pen. Jurkjes werden er gen.u1d, truien gebreid en 
place-mats en panlappen gehaakt. 

Oma was er ook altijd voor te vinden de slaap
kamers van één van de kleinkinderen een opknap
beurt te geven met de verfkwast en een meuw 
behangetje. 

De laatse twaalf Jaar van Je leven moest je verder 
met een grote handicap. Ondank> dlt je niet goed 
meer kon praten, was dat voor JOU geen belem
mering er nog wu van te nuken. In het gezm van 
Josee, Theo en Rosina heb je je eigen plek gevon
den en ook hûn leven is door JOUW aanwezigheid 
verrijkt; drie generaties samen, dat ging heel goed. 
Jammer genoeg ben je ook bij hen nog een plar 
keer ernstig ziek geweest, maar met JOUW door
zettingsvermogen ben JC dat ook weer te boven 
gekomen. Maar eens komt er tóch een einde aan 
een zo'n werkzaam leven. Tot de laatste krachten, 
die er in je waren heb je gestreden. 

Wij putten kracht mt de gedachte, dat er dui
zenden goede herinneringen aan jou zullen ach
terblijven. Vanuit jouw geloof zijn ook WIJ ervan 
overtuigd, dat jouw leven in het hiemamaah even 
rijk gevuld zal zijn ah wij dat hier van JOU hebben 
meegemaakt. 

Wij danken U van hartt voor llU' btlangwlling en 
mtde/ew11, ons bmwnd bij lm Mmi1dm van ma. 
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