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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Marlnus Joannes Bolhaar 

echtgenoot van 

Maria Anna Wittier 

Hij werd op 30 augustus 1913 in Losser 
(Berghuizen) geboren. 
Onverwachts Is hij van ons heengegaan op 16 
januari 1997. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte hebben wij hem op 
21 januari te rusten gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

58 Jaar waren we met elkaar getrouwd. Tot op 
het laatste moment hielden wij zielsveel van 
elkaar. Zeker de laatste jaren, toen mijn krach· 
ten minder werden, stond hij letterlijk naast mij, 
de hele dag. Zo is het thuis altijd geweest. 
In de opvoeding van onze kinderen Paul en 
Rita; ook later toen zij hun eigen weg gingen en 
trouwden. 

Zijn meeleven en belang~telling voo.~ onze 
kleinkinderen Mar1oes, Maneke en MarlJn, ook 
toen zij hun vrienden leerden kennen, was let· 
terlijk hartverwarmend: . . 
Hij was trots op onze kinderen en kle10kinderen 
Stak als het nodig was, hen een hart onder de 
riem en was altijd bemoedigend en optimistisch. 
Zo was het binnen ons gezin, maar ook daar
buiten. 
Met ere staat zijn naam vermeld in het boek 
over de ooriOQ "In Losser is niets gebeurd". 
Hij werd de le1der van het ondergrondse verzet. 
Maar alles wat hij deed, zijn leven lang, deed hij 
in stilte. 
Want eenvoud was een van zijn beste karakter
trekken. 
Plotseling, terwijl hij in zijn stoel zat te slapen, 
sliep hij voorgoed in. 
De eindeloos vele herinneringen zullen ons t'!t 
steun zij~. maar boven~ onze .9~1oofsove~J· 
ging dat 1eder mens, umek als hiJ 1s, geboren IS 
om eeuwig te leven. 
Moge die belofte nu aan hem worden vervuld. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer erkentelijk. 
U bent een echte steun voor ons allen geweest. 

M. Boihaar-Wittler 
Kinderen en kleinkinderen. 


