
Een dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA 
TEN WOLDE - DE BOER 

Zij werd op 7 juni 1912 in Vlagtwedde 
geboren. 

Op 15-jarige leeftijd verhuisde zij naar 
Overdinkel. 

Ze huwde op 19 april 1932 met 
Gerardus Lucas ten Wolde, 

die in augustus 1995 overleed. 
Zij overleed op 25 december 1997 in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We hebben haar op 30 december, na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te 
Losser, naar het crematorium te Usselo 

begeleid. 

Moeder was een sterke en zorgzame 
vrouw, die zich altijd ingezet heeft voor 
haar gezin, voor haar man en de vijf kinde
ren die uit hun huwelijk geboren werden. 
Zeker omdat vader al vroeg ziek werd. had 
ze de zorg voor hem en voor het hele ge
zin. Ze heeft hard gewerkt en ze stond altijd 
klaar om te helpen. Ze deed het met liefde. 

Ze bleef de kinderen met belangstelling 
volgen en de elf kleinkinderen en zes ach
terkleinkinderen hielden ook veel van oma. 
Ze was ook dankbaar voor de vele bezoek
jes. 
Toen vader in 1995 overleed, die ze met 
alle zorg omringd had, viel er voor haar 
heel veel weg. Het werd heel moeilijk om 
de draad van het leven weer op te pakken. 
Haar gezondheid ging toen ook ziender
ogen achteruit. Met hulp en de steun van 
haar kinderen heeft ze toch een paar jaar 
kunnen genieten. Zeker in de St. 
Maartensstede knapte ze nog wat op. Tot 
ze in het ziekenhuis na een heupoperatie 
getroffen werd door een fatale hersenbloe
ding. 

Moeder, oma, we zijn u dankbaar voor al 
uw zorg en liefde. 

Rust nu in de vrede van God' 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze zorgzame moeder, schoon
moeder, groot- en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


