
Dankbaar gedenken we 

Geertruida Hendrika Bosma 
weduwe van 

Hendrik Gerhardus Johannes Platvoet 

Ze werd geboren te Enschede op 
29 december 1920. - Ze overleed op 
24 december 1990 in haar woning in 
het Florapark te Enschede op bijna 
70~jarige leeftijd. ~ We deden haar 

uitgeleide na de Uitvaart in de 
St.Jozefkerk op 28 december, waarna 

de crematieplechtigheid volgde 
te Usselo. 

t 
Moeder is altijd erg zorgzaam ge

weest. Vanaf haar huwelijk heeft ze 
haar schoonouders tot het laatst toe 
bijgestaan en later ook haar eigen 
moeder. Dit deed ze allemaal naast 
haar dagelijkse werk in ons gezin en 
de winkel. 

De zorg om vader wiens gezond
heid te wensen overliet, zijn overlijden 
op 14 december 1980 en het ophou
den met de winkel hebben haar diep 
aangegrepen. Maar ze kon zich er 
moeilijk over uiten. vooral niet over 
het Vflrlies van vader. 

Toch is ze ook daarna zo lang mo
gelijk aktief gebleven: In het bestuur 

van de "Zonnebloem" op Stadsveld, 
door mee te doen aan fiets-4-daagsen 
en door op vakantie te gaan. 
Ook had ze haar hobby's: lezen en 
handwerken waarin ze een opleiding 
tot lerares had gehad. Ze vond het 
dan ook jammer, dat ze voor haar 
kleinkinderen niets meer zelf heeft 
kunnen maken. Want haar ziekte ver
ergerde en maakte haar tenslotte ook 
het spreken haast onmogelijk. 
Dat maakte haar verdrietig, maar ook 
dát kon ie niet uiten. 
Heel zeker heeft ze veel steun ge
vonden in haar geloof. 
Want elke 1-ste dinsdag van de maand 
was ze in Florapark aanwezig in de 
Eucharistie. Ook de Kerstavondviering 
heeft ze nog meegemaakt. 
Moegestreden is ze diezelfde Kerst
avond overleden en mocht ze voor 
Gods Aanschijn treden en zich aan
sluiten bij de lofzang: 

ERE AAN GOD IN DE HOGE I 

We danken U hartelijk voor uw mee
leven na het overlijden en de uitvaart 
van onze lieve moeder en oma. 

Henk en Jeanet 
Jeroen en Bas 

Hannie 


