
Gedenk In uw gebede t'l 

Alida Maria Wilhelmina Bos 
echtgenote ven Freddy Bornlnkhof 

Zij werd geboren te losser op 9 Juli 1946. 
Gesterkt door de Sacramenten der z•eken, stierf z•J 
onverwacht te Enschede op donderdag 29 m11rt 
1973. Vanuit de p•rochlekerk van de H Martlnus, 
waar zij op b opril 1 9b7 h .. r huwolijk sloot, heb
ben haar familieleden h1ar tichaam ter ruste ge
legd op het Kathol,ek kerkhol In losser, vertrouwend 
op Jez~Js belofte van Opstanding en eeuwig leven 

Oot wa> op 3 opril 1973 

Voor mensen een onbegriJpelijk gebeuren· dat ster· 
ven van een moeder op zo longe leeh•Jd, vooral 
als we :rlen na., Esther en Berry, :zo klein nog en 
:z:o aangewezen op de :zorg en de liefde van hun 
moeder. 
Dat is •ven onbegrijpel•jk als het sterven van de 
Hoor o,> Goedo Vrijdag· l .. hijd 33 Joor. Het lijkt 
een onderging. Ma.tr God heeft Hem verhev~n en 
Hem een naam gege.-en die Is boven aPe namen 
In de heme1 en op aarde. 
Dat Is ons tot troost· Sterven 11 geen einde, maar 
een begin. Het leven wordt niet weçagenoman, maar 
verc11nderd. ,.Wie In MIJ gelooft, zal leven. al Is hij 
ook gestorven: en leder die leelt en gelooh In Mij, 
:z:al nie t sterven In eeuwigheid•, Woorden van Jezus. 
Llévé man, kinderen, ouders en fimllieleden Hoe 
graag had Ik nog Joron biJ jullie goblovon. Hot 
mag niet zo xljn. Zorg goed voor onze kleintjes . 
Ik hoop zo, d•t :z:e gelukkig worden In het leven. 
En bidden we voor elk•ar. dat er een dag "•" 
weerzien m19 :rijn. e•n dag van vreugde, een feest 
zonder einde In het V1derhu1s. 

Heer. geef haar de eeuwige rust. 
----

Oruk· dA I,awJe - l.103a~r 

Voor uw blijken van deelneming na het over
lijden van mijn lieve vrouw en on:e zorgzame 
moeder, en de laatste eer aan haar bewezen, 
zijn wij u zeer dankbaar. 

F. Bornmlthof 
Eether en llarry 


