


Voor uw b l ijk van deelneming , tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij U onze harte l ijke dank. 

Denekamp , juli 1977 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA THEODORA EKKELBOOM 

weduwe van 

GERARDUS HERMANNUS BOSSINK 

Zij werd geboren te Losser 19 augustus 1905 en is 
in de vrede van Christus overleden te O ldenzaa l 
27 juli 1977. Zij werd begraven op het r . k . kerkhof 

te Denekamp 30 juli 1977. 

Met dankbaarheid denken we terug aan de over
ledene , zoa ls ze haar taak vervulde in haar gezin, 
waar lief en leed samen werden gedeeld. 
We gedenken haar als onze moeder en oma, die 
voor ons heeft gezorgd, maar aan wie wij zeker 
in de laatste jaren van haar leven onze weder
I iefde mochten geven. God de Heer van leven en 
dood heeft haar tot zich geroepen, haar levenstaak 
is volbracht. 
Ze heeft haar leven in dienst gesteld van haar 
medemensen in eenvoud en zorgende l iefde. In 
haar opgang naar de kerk en in het gebed zocht ze 
troost en kracht om het leven aan te kunnen en de 
tegenslagen en zorgen te kunnen verwerken. Ze 
was altijd zeer gehecht aan haar d ierbaren en leef
de mee met all es wat er om haar heen gebeurde. 
Haar ziekte heeft ze geduldig verdragen, en ver
lost uit haar lijden is ze binnengegaan in de eeuwi
ge heerl ijkheid bij God. 
Mijne dierbaren , ik dank u all en voor uw l iefde 
en zorg voor mij. Ook dank ik al le fam ilie en 
kennissen voor hun vriendschap. Ik ben van u 
heengegaan, blijft goed voor elkaar en wilt mij nie t 
vergeten in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 


