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Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA VONDER HEIDE 

weduwe van 

GERRIT MARINUS BOSMAN 

Zij werd op 13 mei 1907 te Losser geboren. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken, is zij 
op 2 januari 1985 in het Dr. Borsthuis te 
Hengelo Ov. overleden. Op 7 januari was haar 
uitvaart in de O.L. Vrouwekerk, waarna ze bij 
haar man te rusten werd gelegd op het r.k. 
kerkhof te Hengelo Ov. 

Naast veel mooie dingen heeft ze in haar leven 
ook verdriet en tegenslag gekend. In de jeugd 
werd ze al getroffen door de hardheid van het 
leven door het overlijden van haar moeder. 
Maar ook vond ze een lieve moeder terug, 
waar ze veel van heeft gehouden en waar ze 
vaak naar toeging in Losser. In Deurningen, 
op het knusse boerderijtje, woonde ze heel ge
zellig met haar man die een grote steunpilaar 
voor haar is geweest. Daar ook werd, op 7 ja
nuari 1947, haar enige zoon Henk geboren. Ze 
deed in Deurningen veel voor andere mensen 
en velen hebben bij haar steun en hulp gevon
den. 

Toen ze naar Hengelo verhuisd waren, heeft 
ze veel ziekte en leed gekend. Vaak moest ze 
opgenomen worden in het ziekenhuis, waar ze 
veel operaties onderging. Haar man werd ziek 
en overleed op zijn verjaardag, 27 maart 1977, 
Dit was een zwaar verlies voor haar, want ze 
kon hem niet missen. Ze had toen een grote 
steun aan haar zoon en daardoor heeft zij dit 
verlies toch kunnen dragen. Zelf verhuisde ze 
naar huize Backenhagen en de laatste 3 jaar 
van haar leven werd ze liefdevol verpleegd in 
het Dr. P.C. Borsthuis. Daar is zij ook in alle 
rust overleden. Moge ze nu, verenigd met haar 
man, bij God voor altijd in vrede zijn. 

Moeder, bedankt voor al je goedheid, liefde 
en zorg. 1 k vergeet je nooit! 
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Voor uw blijk van medeleven na het heengaan 
van mijn lieve en zorgzame Moeder, dank ik u 
van harte. 

Hengelo Ov. januari 1985. 

Henk Bosman 


