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De zon nam haar die avond mee, 
achter de einder waar het altijd licht is. 

Wij blijven samen achter met een sterrenhemel 
vol herinneringen. 

Ter dankbare herinnering aan 

Gini Bolscher - van Marle 
Geboren: 
Overleden: 

11 december 1920 te Hengelo. 
14 augustus 20 12 te Hengelo. 

Echtgenote van Bernard Bolscher. 

Lieve Mama en Oma, 

Bedankt voor je liefde en al je goede zorgen. Altijd 
stond je voor iedereen klaar en had je een luiste
rend oor en stond je met raad en daad bij. Als er wat 
geregeld moest worden dan had jij dat al gedaan. 
Aan het begin van jullie huwelijk kwam Nicole 
uit Parijs (Frankrijk) om een aantal maandjes aan 
te sterken. De betrokkenheid voor je gezin en de 
mensen om je heen was erg groot. Ook de zorg 
voor onze Nicole is tot het laatst toe gebleven 
evenals voor Papa in zijn laatste levensdagen. Van 
al je kleinkinderen wist je precies hoever ze mel 
hun studie waren en wat er speelde in hun leven. 

Waar je minder plezier aan had was het huishouden; 
er kwam dan ook wel eens zwarte rook bij ons uit de 
keuken, omdat je in een spannend boek was 
verdiept. Het liefst wasje gewoon blijven werken op 
kantoor, maar dat was destijds niet gebruikelijk. 
Toen de kinderen allemaal uit huis waren, kon j ij je 
aan je hobby's wijden; boeken lezen. Heel veel boeken. 
Waarschijnlijk heb je de meeste boeken in de 
bibliotheek wel gelezen en zeker niet alleen de 
Nederlandse, ook boeken in andere talen vond je 
mooi. Het kwam ook meer dan eens voor dat je 
thuis kwam met boeken die je al eens had gelezen. 

En dan het borduren, geen voorbedrukte patronen; 
nee alle kruisjes zelf uittellen. Er ligt of hangt bij 
elke familie wel een borduurwerk van jouw hand. 

Dan zijn er je werkzaamheden bij de Stichting "Oald 
Hengel", het is goed dat je daar geweest bent; de 
meeste stukken zijn daar nu gearchiveerd. Tot op 
zeer hoge leeftijd ben j ij daarbij betrokken geweest. 

Lieve Mama en Oma we zijn allemaal erg trots 
op jou hoe jij je leven hebt geleid. 

Je bent een voorbeeld voor ons allen. 

Wij zullen jou nooit vergeten en onze herinneringen 
aan jou zullen we voor altijd bij ons dragen. 


