
In dierbare heronnering aan 

Cornelia Margrietha Bosman 
Weduwe van Cornelis van den Hoek. 

Zo1 os g~bortn 10 maart 1890 te Vianen. Voorzoen 
van het H. Sacrament der zieken overleed zij te 
Denekamp 22 aprol 1976. Haar lichaam werd ter 
ruste gelegd 26 aprol o a.v op het het R.K. kerkhof 

te Denekamp. 

.. Mogen Gods engelen u begeleiden naar het pa· 
rado)s; dat biJ uw dankomst daar de martelaren 
u opnemen en brengen naar de heilige stad het 
hemels Jerusalem en moogt ge daar de eeuwige 
rust genteten on vrede". 
Een lang leven os haar door God gegeven; en als 
een goed mens en gelovog christen heeft ZiJ het 
geleefd. Toen zol haar taak had volbracht, kon zoj 
gerust en in vol e overgave uitzien naar het eeu· 
wog leven bij dezelfde God: haar leven op aarde 
biJ de mensen was zó, dat ZIJ in een verder leven 
bij God on de hemel alles mag verwachten wat 
haar volmaakt gelukkig zal doen zijn. 
Dot maakt het afscheid van haar lichter; ztj zal 
in onze heronnerong voortleven als een loeve vrouw, 
maar als gelovtge mensen weten wij ook dat ons 
leven n1et ophoudt biJ het graf. Er is een over· 
zijde en het sterven hier is de overgang naar dat 
nieuwe leven. 
In de dagen van Pasen, toen wij het grote leest 
vierden van de Verrijzenis van Jezus, waren haar 
lichameliJke krachten aan het einde gekomen. De 
laatste jaren was het steeds stiller om haar heen 
geworden; en vooral na de dood van haar man 
leerde zoj leven met de eenzaamheid. Met haar 
diep geloof en vaste overtuiging was ZIJ echter 
noet alleen: haar trouw. aan kerkeliJk leven en het. 
gebed gaven haar die onnerlojke rijkdom en zeker 

heod waarmee ZIJ tenslotte haar welbesteed leven 
on Gods handen mocht geven; en onmerkbaar 
haast gong dat aardse leven als een kaarsje utt, 
om opnieuw verder te gaan tn het eeuwoge hcht 
biJ God, ons begin en eonde 
Mtjne ge' 1efden. h3rtehJk dank voor alle blijken 
van zorg en naastenliefde. ok heb dat erg ge
waardeerd en was er altoJd bltj mee God zal ook 
jullie dat belonen, want on ons leven komt het 
er op aan of er echte en ware loefde os en of wiJ 
trouw ztjn aan God Ik ga JUlJoe nu verlaten, 
maar aan de overzijde van het graJ wacht tk op 
het nteuwe 1.-en in God en met elkaar Harte· 
liJk dank nogmaals en tot wederziens. 

Voor uw blijken van medeleven boj het overlijden 
en de belangstelling b1j de uitvaart van mijn 
zuster, onze tante en oud·tante betuigen wij on. 
ze oprechte dank. 

De familie. 


