
t 
In dankbare herinnering aan 

Johanna Franclsca Wanschers 
echtgenote van 

Gerhardus H endrlcus van d en Bos 

Zij werd geboren op 30 november 1929 
te Almelo en overleed plotseling op 4 
maart 1990. De gezongen Uitvaart werd 
gehouden op 8 maart in de St. Jozef· 
kerk, waarna we haar te ruste hebben 
gelegd op het R.K. kerkhof t e Almelo. 

Hoe beter mensen het met elkaar kunnen vinden, 
des te moeilijker is het om afscheid te moeten 
nemen. Des te meer dankbaarheid is er ook, 
dat je met elkaar het leven mocht delen. 
We zullen ons moeder blijven herinneren als 
een vrouw, die heel veel hield van haar man en 
kinderen. Ze was een hele fijne, lieve vrouw, 
moeder en oma. Ze had een warm hart voor 
iedereen, en daardoor werd ze gewaardeerd door 
iedereen om haar oprechtheid en gezelligheid. 
Voor haar kinderen en kleinkinderen was haar 
nooit iets te veel. Voor hen was ze er altiJd, 
Tegenslagen en verdriet zijn haar niet bespaard 
gebleven. Vooral de dood van haar zoontje 
Hendrie heeft haar leven heel zwaar gemaakt 
en haar veel verdriet gedaan. 

Haar intense geloof en haar vertrouwen in de 
H. Don Bosco hielp haar altijd door zeer moeilijke 
tijden heen. En als ze een bezoek1e had gebracht 
aan Hendrie op het kerkhof, dan fleurde ze weer 
even op en kon het leven weer een tijdje aan. 
Haar liefde voor haar man, haar kinderen en 
kleinkinderen zullen we niet gauw ver11eten. Met 
een dankbaar hart nemen we afscheid van haar 
en willen haar naam in ere houden in ons midden. 
Wij bidden dat zij nu mag verder leven in Gods 
liefde en voor altijd thuis mag zijn in de hemel . 

- Zij ruste in vrede. -

Voor uw medeleven na het overli1den van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

FAMILIE VAN DEN BOS 

7603 X K Almelo, maart 1990 
St. Josephstraat 11 




