
Geef uw rozen tijdens her leven. 

top het graf z1ïn ze vergeefs gegeven 

In liefdevolle heronnertng gedenken WIJ 

Anna Maria Bloem-Hilderink 

weduwe van Gerhardus Bernardus Bloem 

ZiJ werd geboren te Haaksbergen op 26 oktober 
1913. Na voorzien te z11n van de Sacramenten 
der Zoeken os ZIJ overleden op 23 november 1994. 
Na de uotvaartdoenst in de H ls1doruskerk hebben 
we haar begraven op het R.K kerkhof op 28 no
vember aldaar 

Z11 was de moeder doe WIJ ons wensten. Z11 was 
ook de oma voor onze kinderen Haar goedheid 
straalde vdn haar af en z11 hield ons b11 elkaar. 
Daarom kon ZIJ genieten van de zondag als ieder
een er was. Haar leven is niet alt11d over rozen 
gegaan Toen zij op jonge leeftijd trouwde met 
pappa nam ziJ liefdevol de taak van haar over 
leden zuster over. en zo groeide ons gezin uit 
tot 13 kinderen. 42 kleinkinderen en 11 achter
kleonkonderen Z11 os vaak naar Lourdes geweest. 
de Heilige Maagd Maria was haar steun en toe
verlaat Z11 was een werkzame vrouw De tuin 
had haar voorkeur, vele uren heelt z11 daar aan 
besteed Op bijna 80-jarige leeft11d heelt ZIJ nog 
een reis gemaakt naar haar broer 1n N1euw
Zeeland, waar zij heel intens van heeft genoten. 
Meerdere dierbaren zijn haar ontvallen. maar 
toch is ZIJ moedig verder gegaan Dot werd haar 
mogeh1k gemaakt mede door haar sterke band 
met haar kinderen en kleinkinderen Zo zal het 

ver hes van haar ons toch zwaar vallen. maar ze 
was on haar eigen vertrouwde omgeving tot het 
laatste moment dankbaar. dat ze met liefdevolle 
zorg door haar huisgenoten en kinderen ver
zorgd kon worden om zo van ons afscheid te 
nemen. 

Heer God, dank voor al les wat U ons in Moeder 
en Oma voor ons hele leven hebt meegegeven. 
Schenk haar eeuwige vrede. Houd ons 1n een
heid b11 elkaar Amen 

Voor uw deelneming zegt de familie u haar wel
gemeende dank 


