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Dankbare herinnering aan 

Riek Bos-Hassink 
Zij werd geboren in de buurtschap .Mek
kelhorst• van de gemeente Losser op 28 
mei 1913. In een gelukkig huweluk van 37 
jaar met 

HENNY BOS 

werden hun ze~ kinderen geboren Vier 
iaar geleden openbaarden zich de eerste 
verschijnselen van een ernstige ziekte Al 
leek het er aanvankeluk op dat moeder 
genezen was toch bleef ze ang,rig dat de 
kwaal terug zou komen \ ong 1aar op be 
devaart in Kcvelaer heeft 1e van Maria. 
voor wie zij een grote verering had in dit 
genadeoord afscheid genomen. Ze voelde 
dar ze nier lang meer te le\en höd 
Met veel moeite en pijn vierde 1e mer Pink
steren dit jaar nog de Eucharist ie in haar 
parochiekerk te Denekamp 
8 Juni 1983 werd ze opgenomen 1n her r.k 
ziekenhuis te Oldenzaal In het buzijn van 
haar man en kinderen mocht de Kerk haar 
het sacrament der zieken toedienen. Ze 
heeft haar ziekte moedig qedragen. In rust 
en overgave is ze op 17 augustus 198; 
overleden. 22 Augustus d o.v werd ze te 
rusten gelegd op het parochieel kerkhof. 

Een lieve vrouw. zorgzame moeder. fijne 
oma en meelevende parochiaan i' van ons 
heengegaan. Ze had gaarne mensen om 
haar heen en het h~efr haar goed gedaan 
dat haar man en kinderen haar allud en 
vooral in haar ziekte haar zo nabij 1.1.aren 
Ook al had ze nog graag enkele iaren \\.il · 
len blijven leven om zo het huwelijk van 
André en Jan mee re kunnen vieren. toch 
had ze er vrede mee dat ze ons moest ver 
laten. 
Het geloof in de levende God gaf haar 
hiertoe de kracht. In dit geloof hebben we 
afscheid van haar genomen en willen wij 
verder leven. 
Rust in vrede en blijf bij God aan ons 
denken. 
Moeder Maria behoud ons in uw 
bescherming 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van ome 
beminde echtgenote. moeder. behuwd 
moeder en oma. betuigen wij U on1e 
oprechte dank. 

Familie Bos 
Denekamp, aug. 1983 
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