


In dankbare herinnering aan mijn 
lieve vrouw, moeder en oma, 

gedenken wij 

SIEN BONNES - TIJMAN 
echtgenote van Gerard Bonnes 

Zij werd geboren op 1 juni 1918 te 
Noord Deurningen. Ze overleed na 

voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken 
op 17 april 2000 in het verpleegcentrum "Twente 
Oost" te Oldenzaal. We hebben haar te ruste 
gelegd op 22 april op het R.-K. kerkhof te 
Ootmarsum. 

Moeder groeide op in een gezin van acht kinderen 
in Noord Deurningen, op de boerderij van haar 
ouders. Al jong moest ze haar vader missen, waar
na haar moeder hertrouwde. Jarenlang heeft ze 
gewerkt op de boerderij aldaar en was ze in 
betrekking in Rossum. Ze trouwde met vader op 
24 oktober 1956, waarna ze gingen wonen aan de 
Postelhoekweg te Oud Ootmarsum. Hier 
begonnen ze een eigen boerderij. Jarenlang heeft 
ze hier met vader gewoond en gewerkt. Op latere 
leeftijd werd zoon Tonnie geboren. Haar hobby's 
waren de tuin en de boerderij, ze hield erg van 
bloemen. Ook was ze 50 jaar lid van de K.P.O. en 
hield ze van uitstapjes en van het wekelijkse kaar
tavondje met de buurvrouwen. Ook is ze enige 
keren naar Kevelaar geweest. Toen Tonnie 
trouwde kwam ook zij in het nieuwe huis te 
wonen. Hier was ze erg mee ingenomen. 

Ze hield van mooie dingen, netheid en orde. 
Naast het werken hield ze ook van feest en 
muziek. Voor haar was het dan ook fijn om de 40-
jarige bruiloft en haar 80-jarige verjaardag onder 
familie en vrienden te kunnen vieren. Moeder was 
altijd optimistisch en vrolijk ingesteld. 
Ze heeft nog even kunnen genieten van haar 3 
kleinkinderen maar de laatste jaren liet haar 
geestelijke gezondheid haar in de steek. Een jaar 
geleden hebben we al deels afscheid van haar 
moeten nemen, toen ze werd opgenomen in ver
pleegcentrum Twente Oost in Oldenzaal, waar ze 
liefdevol is verpleegd. Ook hier heeft men haar 
leren kennen als een vrolijk en opgeruimd 
iemand. 

Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog zo oud. 
Maar als de jaren tellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud, 
vind je dat zij rusten mag, 
omdat je van haar houdt. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moed
er en oma zeggen wij u oprecht dank. 

Gerard Bonnes 
Tonnie en Irma 
Kevin, Robin, Anne 

Oud Ootmarsum, 22 april 2000 
Postelhoekweg la 


