
Wij blijven in liefde verbonden met 

Maria Josephina Geertruida Bolhaar 

gehuwd geweest met 
Johannes Gerhardus Oude Booijink 

en later gehuwd geweest met 
Johannes Hendrikus Weustink 

Zij werd geboren op 19 maart 1911 te Losser. Eveneens 
in Oldenzaal overleed zij op 26 januari 2005, gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken. De Eucharistie bij haar 
uitvaart vond plaats in haar parochiekerk de H. Drieëenheid 
te Oldenzaal, waarna zij werd begraven op de begraaf
plaats aan de Hengelosestraat. 

Met het sterven van Marie is een sterke vrouw van ons 
heengegaan. Zij bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij 
alles, wat in de maatschappij en in de kerk gebeurde. Doch 
de laatste jaren zag ze ook uit naar de vrede en de vreugde, 
die deze aarde niet geven kan. "Ik snap niet dat ik zo oud 
moet worden", verzuchtte ze dan vaak. 
Een helder verstand en een diep geloof kreeg zij van thuis 
mee. Met haar ouders, broers en zussen deelde onze Marie 
of tante Marie het gevoel, dat we ons leven voor elkaar en 
met elkaar moeten opbouwen . Met deze positieve 
instelling gaf zij samen met haar man, Gerard Oude 
Booijink, dan ook haar volle krachten aan de smederij en 
de winkel. Hard werken vond zij niet erg, maar in stilte 
leden Gerard en zij eraan, dat kinderen uitbleven. Tot het 
laatst toe is zij dit gemis blijven ervaren. 

Intens verdrietig was het voor haar, toen haar man Gerard 
op 20 oktober 1976 overleed. Zij hoopte in een nieuwe 
relatie met Johan Weustink weer wat gezelligheid te 
vinden. Maar voor haar is het altijd een mysterie 
gebleven, dat Johan ook precies op 20 oktober van het 
jaar 1978 moest overlijden. Opnieuw ging zij door een diep 
dal. 
Van het bedrijf en de huizen aan de Molenstraat moest 
Marie allemaal afstand doen. Haar auto ging nog tijdelijk 
mee naar de Mariahof, toen zij in 1990 verhuisde. Haar 
kamer, nummer 33, werd helemaal haar domein. 
De prima verzorging kon niet verhinderen dat haar wereld 
kleiner werd: haar sigaret, haar televisie en niet te 
vergeten: de viering op dinsdagmorgen en op vrijdag
middag in de kapel. Tot haar trouwe bezoekers rekende 
zij iedere dinsdagmiddag op Johan en Jo, haar steun en 
toeverlaat. 
Iedere dag bad zij trouw haar gebed van overgave. Ze 
had wat met Maria, naar wie zij in haar eerste naam 
genoemd is. En ze had ook wat met Josef, op wiens 
feestdag zij geboren werd. En nu zij bij God is, voelen we 
allen misschien des te sterker, dat wij wat met Marie 
hadden. Moge haar persoonl ijkheid in ons binnenste 
bewaard blijven. 

Voor uw meeleven met Marie Weustink-Bolhaar en uw 
aanwezigheid rondom haar sterven zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Johan en Jo Bolhaar-Brummelhuis. 


