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JOSEPH HEINRICH BERNARD 

OLDE BOLHAAR. 

Zij werd geboren te Losser op 
29 augustus 1929. 

Na een langdurig maar moedig ge
dragen ziekte is zij op 24 maart 1984 
gestorven. In een gezongen Uitvaart in 
de Mariakerk te Enschede. hebben wij 
op 28 maart d.a.v. biddend afscheid 

van haar genomen en haar in een 
crematieplechtigheid te Usselo 
toevertrouwd aan de Heer van 

alle Leven. 

WiJ waren allen voorbereid op dit mo
ment van afscheid: wij wisten dat 
moeder. ondanks alle inspanning en 
liefdevolle verzorging. niet beter zou 
worden: wij beseffen dat dit het beste 
voor haar is. 
Maar toch kan dit onze diepe droef
heid niet wegnemen: in haar hele 
leven en vooral in de laatste jaren van 
haar ziekte. hebben wij haar zozeer 
leren kennen en bewonderen als een 
lieve en goede vrouw. moeder en oma. 

Zij had een zacht en mild karakter 
voor anderen: altijd stond zij klaar om 
te helpen. ook tijdens haar ziekte; zij 
had een grote afkeer van ruzie en zij 
wilde graag iedereen gelukkig zien. 
Voor zichzelf was zij vol wilskracht: 
bij alle, dikwijls ondragelijk pijn. hoor
de niemand haar klagen; met grote 
vastberadenheid vocht zij in zichzelf 
voor het leven. ook al wist zij dat zij 
deze strijd moest verliezen. En ook dit 
heeft zij met grote moed leren aan
vaarden. - Daardoor kon zij in vrede 
sterven, omringd door haar gezin. 
Wij zijn bedroefd. maar ook zeer dank
baar voor al haar liefde en zorgen en 
voor haar moedig voorbeeld van ver
trouwen en geloof. - Ook nu zal haar 
leven het winnen van de dood, voor 
ónze ogen verborgen. maar voor háár 
zichtbaar in het Eeuwig Licht. 
Moge zij de vrede. die zij op aarde 
aan ons geschonken heeft. nu zélf ten 
volle genieten in het Nieuwe Leven. 

Voor al Uw steun en meeleven tijdens 
de ziekte en na het sterven van mijn 
lieve vrouw en onze goede moeder 
en oma. willen wij U hartelijk danken. 
Het heeft voor haar en voor ons allen 
veel betekend. 

Familie Olde Bolhaar 


