


In dierbare herinnering aan 

Margaretha Boswinkel-Veltman 

echtgenote van Johan B. Boswinkel 

Zij werd geboren te Hengelo op 30 januari i923 
en overleed eveneens te Hengelo op 18 juni 
1999. Na de gezongen uitvaartviering in de 
Thaborkerk op 23 juni, hebben we haar bege
leid naar het crematorium te Usselo. 

Moeder was de jongste uit een gezin van 12 
kinderen. Al op zeer jeugdige leeftijd, in 1938, 
leerde ze John Boswinkel kennen, met wie ze 
na de oorlog, in 194 7, trouwde. 
Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren: 
Henk en Gerard. 
Ervaringen tijdens de oorlog hebben op moe
der diepe indruk gemaakt en haar voor de rest 
van haar leven getekend met angst en zorg . 
Ook om haar kinderen en later de kleinkinde
ren was ze altijd zeer bezorgd. Omdat vader 
voor zijn werk vaak weg was, heeft moeder het 
grootste deel van de opvoeding voor haar re
kening genomen. En ze vond daarin steun bij 
haar moeder. Moeder is heel haar leven veel 
ziek geweest. Gelukkig heeft ze samen met 
vader in hun nieuwe huis in de Hasseler Es ook 

hele goede tijden meegemaakt en hebben ze 
genoten van hun kleinkinderen Joyce, Claire, 
Robert en Marco. Ook de bezoeken van zus 
Diny uit Canada waren voor moeder hoogte
punten in haar leven. 
In 1997 werd, temidden van kinderen en klein
kinderen, hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. 
In het voorjaar van 1999 werd het eerste achter
kleinkind, Nienke, geboren en ze was een hele 
trotse overgrootmoeder. 

De laatste jaren heeft moeder stukje bij beetje 
van haar gezondheid in moeten leveren. Het 
was vooral voor haar zelf ook een zware op
gave om toe te geven dat ze niet meer kon wat 
ze nog zo graag zelf wilde doen. 

Lieve Greetje, lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder, 

bedankt voor alles; we zullen altijd van je 
blijven houden' Rust nu maar zacht. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij het 
afscheid van mijn vrouw, onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Johan B. Boswinkel 
Kinderen en kleinkinderen 




