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Gedenk in uw gebeden 

HELENA THEODORA BOS 
weduwe van 

HENDRIK JOHANNES TRIENEN 

Zij werd geboren op 4 mei 1903 te Emmen en is 
overleden in vrede op 27 september 1992 te 
Delden. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand hebben wij 
haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aan de 
Deurningerstraat op 2 oktober d.o.v. 

Na een werkzaam maar vooral zorgzaam leven 
heeft moeder en oma ons in diep vertrouwen in 
God verlaten. 
Na het overlijden van haar man en onze vader 
kwam ze eerst in een grote leegte, mede doordat 
de winkel niet meer door haar gerund kon worden, 
waar ze samen met papa toch altijd hard in hebben 
gewerkt; ook op zondagmorgen gingen ze om de 
beurt naar de kerk, want er kon altijd nog iemand 
achterom komen. 

Deze leegte en het gemis van papa heeft ze 
gedurende haar verblijf van zeventien jaren in 
Huize Backenhagen weten te verzachten door 
actief te zijn in de menu- en bewonerscommissie. 
Onze dank gaat uit naar de verpleging die er alles 
aan heeft gedaan om haar zolang mogelijk in deze 
voor haar vertrouwde omgeving te laten. 
'Oma Poelie', door haar kleinkinderen en hun 
vrienden zo genoemd, had een nooit aflatende 
belangstelling voor ons en vooral voor haar 
kleinkinderen. Nergens was ze zo blij mee als een 
goed school resultaat, waarmee oma altijd de hoop 
uitsprak dat ze het daar later goed mee zouden 
krijgen. 
Vanaf 1 juni is ze in het St. Elisabeth verpleeghuis 
te Delden verzorgd , waar ze vooral veel met 
vroeger bezig was. 
Eindelijk is mama en oma weer bij haar man, waar 
ze vooral de laatste weken zo naar toe leefde. 

'Wij gunrum (l(larái.e mst in vrde. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
ondervonden na het overlijden van onze moeder 
en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


