
Dankhaar gedenken WIJ 

MARIA JOHANNA 

van den BOSCH 

Z11 w~rd op 19 september 1908 111 Olden.zaal geboren. 
G~stcrkt door hd sacr~nt van de Zieken IS zij 111 hel 
vcrpkcghUJs '"Oidenhow" overleden op 23 april 1993. 

Btddcnd hehhtn MJ afsdtètd van haar genomen inde St 
Amon1uskerk op 28 apnl en haar daarna te rusten gelegd 
op ct~ hegr.1a!plaats in Oldenzaal. 

:'~ia e~n lang en arbeidzaam leven· 84 Jaar- is voor haar 
nu de lewn.srcts voltooid. Zoals 1ij gel~dd heeft. zo is z1j 
ook ge,1t>rwu. dankbaar cu tevreden met alles. 

Lu harl 'an haar ouders een zeer gelovtge levens instel
lmg me-egekregen eu is daar aluJd heel trouw aan geble
ven. Haar grote verering voor Man a bracht n~t zich mee 

dat ZIJ heel graag en vaak een bezoek bracht aan 
bedevaartplaatsen als Banneux en Kevelaer. 
In haar leven heeft zij zich altijd dien.~tbaar opgesteld in 
de gewtneu waar zij in betrekking wa.s, maar daarnaast 
kon tedereen haar aanspreken op hulp, want waar ze 
maar J..ou was ze bereid te helpen. 
B ÎJ haar zu.• en TWager heeft ZIJ altijd haar thuis 

gevonden waar ze ZICh echt geluklag voelde Alk " " 'I 
altiJd sameu.:n m over kg gedaan .:u ullga.llt. ".t.u nuk 
naar toe. gebeurde altiJd met zijn drieën. Ht~wd ~c zelf 
ongehuwd is gebleven wa.s ZIJ heel erg gek op dekinderen 
en kleinkinderen van haar hetde zussen, cu rlat was 
wederkerig. Ecu gro~c vriJgevigheirl voor alles en l<'dcr 

een kenmerkte haar, waarbiJ voor haar gold dat de 
Imkerhand niet hoefde te wet~n wat de rechterhand gaf. 
Wat dat he treft lllllen hed wat goede doelen en msrdlin · 
gen haar mtssen. Toen 1ij ongewertwee jaar geleden 10 
hulpbehoevc>nd werd dat 1jj in de '"Oldenhove" lllllt'sl 

worden opgenomen. vtèl haar dat heel erg 7waar, want 
Lij had zo'n fijn thuiskomen. Un ondanks de hefticvolk 
verzorging in de "Oldenhovc" bleef ze todt altitd vragcu 
om weer naar huis te mogen. Ondanks cte droefhetdom 
haar heengaan zeggen WIJ toch ook dankhaar dat hur 
stenen voor haar een bèvnJdmg betekent. Vol wrtrou
wen geven we haar terug m de handen van haar Schep
per. Als een goede eu trouwe dienares zaJ zij nu thui~ liJn 
htj ('JOden daar rust en vrede genieten. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u harteliJk 
dank. 

Farrube Heldeman-van den Bo.~ch 


