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Ter herinnering aan 

MANSJE ZWIENENBERG 
echtgenote van 
JAN H. BOSCH 

Geboren te Goor 

19 december 1924 
Overleden te Almelo 

4 mei 1987 

Na een Eucharistieviering op vrijdag 8 mei in 
de Pau lus kerk te Almelo is zij gecremeerd te 
Usselo. 

Na gesterkt te zijn met het Heilige Sacrament 
der Zieken gaf ze de ongelijke strijd op. Moe
d ig maar moegestreden heeft ze haar laatste 
ziekbed doorstaan. Heel vredig is ze in de 
vroege morgen ingeslapen. 

Vaak is ze ernstig ziek geweest. Met de vele 
energ ie die haar e igen was, heeft ze dit be
vochten. 
Naast een liefdevolle echtgenote en moeder 
was zij de stuwende kracht achter de opvoeding 
van de kinderen. Met al haar inzet zorgde ze 
voor een zo breed mogelijke opleiding maar 
voora I voor een opvoeding tot goede mensen 
in de maatschappij. 
Zij bezat vele talenten en heeft die ook ge
bruikt buiten haar gezin. Zo heeft ze haar or
ganisatietalenten gebruikt voor de heroprichting 
na de oorlog van de jeugdbeweging in Goor 
en voor verschillende zangkoren in Almelo. 

Alles wat ze ondernam deed ze ·met volle over
gave en inzet. Zij bezat een ,.. strikt rechtvaar~ 
digheidsgevoel. Dit werd haar niet altijd in 
dank afgenomen. D it rechtvaardigheidsgevoel 
belette haar echter n iet om in de oorlog van 
het distributiekantoor waar zij werkte, bonkaar
ten te ste len, ondermeer voor 2 joodse land
genoten die in haar ouderlijk hu is een schu il
plaats hadden gevonden en voor wie ze haar 
jongemeisjeskamer had afgestaan. 

Mammie, 
Intens en vol warmte, soms te recht door zee 
Zovee l ta lenten in een tijd met zo weinig 
kansen 

Wij kregen ze wel, jij streed ervoor 
Na d it leven, gekleurd door uitersten, 
laat je een diepe leegte bij ons achter 
Te vroeg geboren, 
Te vroeg gestorven 
Jouw unieke eigenschappen heb je aan ons 
doorgegeven. 

Een bijzondere vrouw, dat was je. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw belangste ll ing en medeleven, hartelijk 

d ank. 

Jan Bosch en k inderen. 


