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t 
In dierbare herinnering aan 

ANNIE ALEIDUS MARIA 
AUSTERMANN 

echtgenote ven 

GERARDUS JOSEPHUS BOSMAN 

ZIJ werd geboren op 8 december 1931 te 
Hengelo en Is, voorzien van het Sacrament 
van de Zieken, overleden op 17 mei 1994 
te Hengelo. 
Na de uitvaartviering in de 0. L. Vrouwekerk 
hebben wij haar op 20 mei 1994 te ruste 
gelegd op de begraafplaats een de Deur· 
nlngerstreat te Hengelo. 

Ter overweging: 
,.Het la niet van belang hoelang Je leeft, 
maar hoe goed je hebt geleefd .·· 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden denken wij u 
harte •Jk. 

Lieve Ma, lieve Ome 

Als wij aan jou denken, denken wij aan een 
lieve vrouw, een zorgzafl'e moeder en een 
hele attente oma. 
l•j stond altijd klaar om voor ons te zorgen 
en ons met raad en daad bij te staan. 
Ondanks je soms emotionele momenten had 
JIJ de kracht om tegenslagen In je leven 
• samen met Pa • te overwinnen. Dat was 
niet altijd gemakkeliJk. 

J~ kon intens genieten van op zich kleine 
dmgen als vakantles en uitstapjes met de 
kinderen en kleinkinderen. Vele jaren was Jij 
act•ef binnen het KV G Stilzitten, dat kon 
Jij nietl Zelfs toen JIJ blind werd bleef jiJ 
doorgaan met JOUw hobby's, breien en puzze
len; jij kunt met recht een sterke vrouw 
worden genoemd. 

Tijdens de ziekte In de laatste jaren ven 
jouw leven heb JIJ de warme belangstelling 
van familie, kennissen en buren zeer ge
waardeerd. Juist In deze jaren is jouw ver
bondenheld met Pa nog Intenser geworden; 
JIJ was dan ook zeer blij om samen met ons 
het 40-jarlg huwelijksfeest te kunnen vieren 

Jouw ziekte confronteerde jou met de broos
held van het leven liJ zag dat jouw lichaam 
werd afgebroken In het volle bewustziJn heb 
JIJ met Pa alles geregeld voor de begrafenis. 
Jij zei het zelf , .. MIJn striJd Is gestreden, 
ju 111 e strijd komt nog " 

Wat zullen wiJ jou missen! 

Pa. 
kinderen en kleinkinderen 


