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Nooit vragend, nooit klagend 

je lasten in stilte dragend. 
Je handen hebben voor ons gewerkt, 

je hart heeft voor ons geklopt, 
je gedachten hebben ons gezocht. 

Een blijvende gedachtenis aan: 

Liesbeth Wolters Hürlär.der 

weduwe van 

Job Wolters 

Zij is geboren op 17 augustus 1920 te Altenberge. 
Gesterkt door de zalving der ernstig zieken, over
leed ze op 25 juni 2000 te Losser. 
We legden haar op 29 juni 2000 te ruste op het R.K. 
kerkhof te Overdinkel. 

Het leven van onze moeder en oma stond in het 
teken van liefde en zorg voor haar gezin en haar 
werk. Ze was een sterke vrouw, zowel van lichaam 
als van geest. Moeder was de motor van het bedrijf 
waarmee ze samen met haar man in 1947 begon. 
Met helemaal niets zijn ze destijds begonnen. Door 
haar enthousiasme en vooruitstrevendheid heeft het 
bedrijf enorm kunnen groeien. Het werk in haar bloe
menwinkeltje aan de Hoofdstraat was haar lust en 
haar leven. iedereen in het dorp kende haar als een 

hardwerkende vrouw die altijd erg betrokken was bij 
het dorpsgebeuren. Tot op 75-jarige leeftijd heeft ze 
hier met veel plezier dag in dag uit gewerkt. Haar 
leven ging niet altijd over rozen. 
De jaren waarin vader ziek was en ze voor hem 
zorgde, waren zwaar. Ze heeft toen veel verdriet 
gehad. De komst van haar vijf kleinkinderen maakte 
haar heel gelukkig. Ze genoot van hen, was heel 
bezorgd en stond altijd voor ze klaar. Haar gezond
heid noodzaakte haar te stoppen met haar werk, 
hetgeen ze moeilijk kon accepteren. Toch hoorden 
we haar nooit klagen . Zelfs toen ze niet meer alleen 
kon wonen, schikte ze zich in haar lot en was zelfs 
heel gelukkig dat ze bij Jos en Ellen kon wonen. 
Drie jaar hebben we, samen met de geweldige hulp 
van Marien, voor haar mogen zorgen en ze bloeide 
weer helemaal op. Het laatste jaartje in het verzor
gingshuis was, ondanks de liefdevolle verzorging, 
voor haar het zwaarst. Ze bleef interesse tonen, met 
name voor het zakelijke gebeuren. Ze kreeg heel 
veel visite en vond dat erg fijn . De dagelijkse 
bezoekjes van Els waren erg belangrijk voor haar. 

We bidden en wensen dat moeder na een leven vol 
toewijding aan haar gezin en bedrijf, mag uitrusten 
in de vrede en vreugde van de Heer. 

Wij danken u voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma. Jos en Ellen 

Femke, Lotte, Kim 
Els en Henk 
Bob, Christie 


