


Ter dankbare herinnering aan 

Geziena Maria Zalm 
Echtgenote van 

Johannes Hendrikus Martinus Bolscher 
• 24 november 1921 t 16 januari 2001 
te Kampen te Hengelo (0) 

Lieve moeder, lieve oma 
Bij al je werkzaamheden was je altijd gericht op de 
ander. Je creëerde gezelligheid en hoe voller het 
huis, des te meer jij er - op de achtergrond - van 
genoot. Zelf bracht je zeven kinderen groot en je 
liep stad en land af om hun mondjes te vullen. Voor
namelijk met fru it, waarmee je moeizaam met fiets
tassen vol naar huis kwam. In de stille uurtjes en 
tijdens de afwas zong je voor ons, met je prachtige 
stem, liedjes uit de oude doos waarvan je er vele 
van buiten kende. "Kleine Jantje kreeg een vlieger" 
was zo'n liedje dat voor eeuwig in ons hart is ge
grift . Later konden ook de kleinkinderen genieten 
van jouw gave om voor te lezen. 
Gastvrij was je voor een ieder van ons en bij het 
verlaten van het huis stopte je ons altijd nog een 
"kleinigheidje" toe. 
Winkelen was een van je favoriete bezigheden en 
samen met tante Mien heb je heel wat antiekzaakjes 
bezocht en de eigenaars in vertwijfeling gebracht. 
Je hield van schilderijen met prachtige lijsten er
omheen. Vader heb je in de meer dan 56 jaar van 
jullie huwelijk tot in de puntjes verzorgd. Je stond 

dag en nacht voor hem klaar. Samen met vader 
speelde je wekelijks heel wat partijtjes bridge, 
zowel uit als thuis. Bij jouw bezoekjes en via de 
telefoon hield je ons op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes in de familie. De kinderen en kleinkin
deren namen voor jou tot op het laatst een centrale 
plaats in: op verjaardagen en trouwdata waren 
jullie, als het maar even kon, van de partij. 
Je had oog voor de natuur en zelfs in de laatste 
weken heb je genoten van de witte duiven, die bij 
je raam zaten. 
Geloof was een belangrijke bron in je leven. Je putte 
er telkens weer kracht uit en probeerde ook ande
ren te overtuiging dat God een beschermende 
factor in het leven is. 
Moeder, je hield veel van orchideeën. Nu laten we 
je weten dat je voor ons de mooiste orchidee bent 
geweest en ook zult blijven bloeien in ons hart! 
De laatste maanden werd je geveld door een ziekte 
die niet te genezen was. Je hebt dat lijden dapper 
gedragen, zoals je je hele leven een kranige vrouw 
bent geweest. Tijdens het Sacrament van de Zie
ken heb je afscheid genomen van je dierbaren en 
heb je geduldig gewacht tot God je geroepen heeft. 
Jouw zorg voor je man, kinderen en kleinkinderen 
zullen voor ons een groot voorbeeld blijven. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en 
getoonde belangstelling. 

Familie J.H.M. Bolscher 
Hengelo (0), januari 2001 




