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Ter dankbare herinnering aan 

JOHA NNA TIMMERMAN 
weduwe van 

He11drikus Wilhelmus Bosz 

Zij werd geboren op 25 september 1907 te 
Wehl (Gld.). - Op zondag 27 december 
1981 overleed zij, na gesterkt te zijn door 

de H. Sacramenten der zieken, in het 
ziekenhuis " De Stadsmaten" in Enschede. 
Na de uitvaartdienst in de H.Michaëlkerk 
hebben wc moeder bij vader ter ruste ge
legd op het r.k.kerkhof aan de Gronause-
straat op woensdag 30 december d.a.v. 

Moeder heeft het niet gemakkelijk gehad 
in haar leven. - Haar jeugd bracht ze door 
in het Gelderse, in een tijd dat armoede 
nog niet werd opgelost met sociale voor
zieningen. • Samen met vader trok ze naar 
Enschede. - Pa's langdurige ziekte en over
lijden in 1962 plaatsten haar voor de moei
lijke opgave alleen verder te gaan. 

Met voortvarendheid, een vleugje valse 
bescheidenheid en wilskracht lukte het. 
Ze was trots op haar kinderen. En vooral 

de laatste jaren genoot ze samen met haar 

vriendin volop van het leven. Haar terug
lopende gezondheid maakte haar de laatste 
maanden enigszins opstandig. - Ze was in 
deze periode moeilijk te doorgronden. 

Zij, die zich door vele levensdalen had 
heengeworsteld, wenste zich niet zomaar 
gewonnen te geven. Maar haar levensver
haal dat ze ons in de week vóór haar over
lijden toevertrouwde, was doorweven van 
tevredenheid. ,,Wat ben ik gelukkig', was 
één van haar laatste opmerkingen. 

"Mijn opdracht zit erop" - laten we het 
als onze opdracht beschouwen, haar niet 
te vergeten. 

Zij ruste in de Vrede van de Heer! 

"Bedank iederee11 voor alles" - wij geven 
het graag, namens moeder, aan U door. 

" Broeders e11 zusters, niemand onzer leeft 
voor zichzelf e11 sterft voor zichzelf. 
Zolang wij leve11, leven wij voor de Heer, 
en sterven wij, dan sterven wij voor de 
Heer. - Of leven of sterven, de Heer 
behoren wij toe." Rom. 14, 7-8. 

Iedereen die tijdens de ziekte en na het 
overlijden van moeder heeft meegeleefd, 
zeggen wij welgemeend dank. 

De kinderen 




