


,,God kan niet overal zijn, 
daarom maakte hij moeders." 

(Hebreeuws spreekwoord.) 

Dankbaar gedenken wij onze onvergetelijke 
moeder 

JOHANNA BERENDINA LENTFERINK 
weduwe van 

Frederik Hendrik Bolscher 

Zij werd geboren op 21 september 1905 te 
Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen. Ze is 
gestorven op 24 december 1995 te Enter. In 
een gemeenschappelijke Eucharistieviering 
hebben wij afscheid van haar genomen en 
haar ter ruste gelegd op het Parochie-kerkhof 

te Enter op 29 december 1995 

Op een mooie leeftijd, waarin we haar tot op 
het laatst redelijk gezond bij ons mochten 
hebben, heeft mama ons in de kersttijd in stil
te verlaten . Ze is gelukkig met ons geweest 
en wij hebben van haar genoten. Meer dan 30 
jaar is ze getrouwd geweest met papa, van 
wie ze veel gehouden heeft. Bijna 30 jaar is ze 
zànder hem, maar even krachtig, liefdevol en 
optimistisch het middelpunt van onze familie 
geweest. Mama hield van gezelligheid. 
Nu heeft ze haar leven voltooid. 
Wij denken met dank en respekt aan haar. 

Graag probeerde ze alles op een vredige ma
nier op te lossen. Daarbij kon ze best kritiek 
geven, maar altijd op een milde manier. Ze 
had een zonnig, vrolijk karakter, probeerde 
overal het goede in te zien . Heel betrokken 
was ze op het wel en wee van haar kinderen 
en kleinkinderen. Haar belangstelling voor het 
wereldgebeuren verbleekte de laatste jaren, 
maar ze bleef intens meeleven met ons. 
Toen haar zoon Gerard in 1987 overleed 
heeft ze daar veel verdriet van gehad. In over~ 
gave aan haar geloof heeft ze geprobeerd om 
dit verlies te aanvaarden. 
Het is de liefde, die we van haar geleerd heb
ben, die het afscheid voor ons pijnlijk voelbaar 
maakt. Het is ook diezelfde liefde, die ons uit
eindelijk na haar dood overblijft. Ze zal in ons 
voort blijven leven. 

DANKBETUIGING 

iedereen, die met ons heeft meegeleefd en 
tot steun is geweest na het overlijden van 
mama en oma, willen we heel hartelijk dank 
zeggen. 

Familie Bolscher 

Enter, december 1995 


