


Een lieve en zorgzame vrouw, 

Josephina Maria Johanna Holtslag 
"Fien" 

geboren op 31 maart 1925 te Steenderen. 

Fien, onze lieve en zorgzame zuster, schoon
zuster en tante is op 5 maart 2000 van ons 
heengegaan. Na de Uitvaartviering in de Maria 
Geboortekerk hebben we haar op 10 maart te 
rusten gelegd in het familiegraf te Losser. 
Ontredderd maar met een triest besef wat een 
dergelijk verlies voor velen betekent, laat ze ons 
achter. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze 
voor ons en in het bijzonder haar zuster Th1lde 
heelt betekend. 

Van haar geboortegrond in Steenderen is ze op 
jonge leeftijd verhuisd naar Losser alwaar ze 
een teven van hard en oprecht werken tegemoet 
is gegaan. Als kind is Fien opgegroeid op de 
boerderij temidden van haar zorgzame ouders, 
broer en zusters, die veel om haar gaven en van 
wie zij veel hield. Vaak hebben we herinnerin
gen met haar opgehaald over haar jeugd, die 
vooral in haar eerste levensjaren vanwege haar 
Engelse ziekte niet zo rooskleurig was. Enige 
tijd later volgden de oorlogsjaren. waann ze als 
verzetsstrijder op vastberaden w11ze vele Inwo
ners van de Gemeente Losser heelt gered van 

een fatale gevangenschap door de vijand. Sterk 
als ze was, wist ze de tegenslagen van die tijd te 
overwinnen, hetgeen haar veel kracht en 
gezondheid in haar verdere leven heelt gege
ven. Opmerkelijk is ook haar 40-jang jubileum 
als medewerkster bij de Gemeente Losser waar
voor zij is onderscheiden met de eremedaille in 
zilver verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. 

Fien was een zeer gelovige en dankbare vrouw. 
Haar dienstbaarheid en zorgzaamheid aan God 
en de medemens uitte ze voorat 1n het vele werk 
dat ze voor de parochiegemeenschap van de 
Maria Geboortekerk en op latere leeftijd voor de 
Katholieke Bond Ouderen heeft gedaan. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar haa 
zuster Thilde met wie ze een leven van lief er 
leed heelt mogen delen. Een echt paar' 
Onafscheidelijk en toch individueel, ieder sterk 
in eigen persoonlijkheid. WiJ zullen er alles aan 
doen om Thilde in haar intense verdriet bi1 te 
staan. 

Fien, het verdnet dat we om jouw sterven heb
ben, wordt verzacht door ons vaste geloof dat je 
bent verenigd met al je dierbaren die al van hier 
Zijn heengegaan. 

Voor uw medeleven willen wij u hartelijk danken. 
De familie 


