
Haar glimlach blijft bij ons 



t 
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Maria Anna Wittler 

weduwe van Marinus Joannes Bolhaar 

die op 29 februari 1912 in Emsdetten (Duitsland) 
geboren werd. Op 1 juli 1999 overleed zij in het 

Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. 
Op 6 juli hebben we haar, na de Uitvaartviering in 
de Maria Geboortekerk, te rusten gelegd op het 

R.K. kerkhof in het graf van haar man. 

Nu wij nog vrij onverwacht afscheid moeten 
nemen van onze zorgzame moeder en oma, 
doen we dat met veel verdriet. 
Toch zijn we dankbaar voor de vele jaren die ze 
in ons midden was. En in ons hart zal ze blijven 
voortleven. Moeder groeide op in Duitsland en op 
18-jarige leeftijd kwam ze naar Nederland. 
Samen met vader droeg ze met veel liefde zorg 
voor ons, haar kinderen. En met veel belangstel· 
ling volgde ze later ook het leven van haar klein· 
kinderen. 

Ze was een heel gastvrije vrouw die graag deel· 
de wat ze had. In het huishouden was ze heel 
precies en ze wist met haar sterke wil wat ze 
wilde. Ze zag er ook graag mooi uit. 
Graag had ze mensen om zich heen. ze hield 
van gezelligheid en zo luisterde ze tot het laatst 
naar mooie muziek, daar genoot ze van. 
Haar gezondheid werd de laatste jaren minder en 
zo was ze aangewezen op de zorg van vader. 
Toen hij overleed verhuisde ze naar Denekamp, 
waar ze heel graag woonde. 
De laatste tijd werd ze liefdevol verzorgd in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. 
Moeder bleef altijd vriendelijk en opgewekt. 
Zo genoot ze van de bezoeken van haar kinde· 
ren en kleinkinderen. 
Als een gelovige vrouw heeft ze geleefd en zo 
bevelen we haar nu aan bij God, de Heer van 
alle leven. 

Moeder, oma, bedankt voor al je liefde en zorg. 
Rust nu in de Vrede van God! 

We ziJn u dankbaar voor uw medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 




