
In dankbare herinnering aan 

MARIA THEODORA ALEIDA 
POL MAN 

Zij werd geboren te Almelo 
op 25 oktober 1903 en is aldaar over
leden op 6 maart 1988, op de leeftijd 

van 84 jaar. 

Geboren en opgegroeid dicht bij 
"de stadH was 't dat, wat haar ont
zettend trok. Op jeugdige leeftijd ver
liet ze Almelo om elders te gaan wer
ken als huishoudster, maar toen haar 
leeftijd dit niet meer toeliet, kwam zij 
graag terug naar haar geboortehuis, 
waar ze samen met haar zus Annie en 
haar broer Jos een hechte familie 
vormde. 

Graag ging ze met Annie even de 
stad in. - Veel heeft ze gedaan en be
tekend voor haar zus, toen deze niet 
meer in staat was voor zichzelf te 
zorgen. Eerst vele jaren thuis en van
af 1982 in Verzorgingstehuis " FrisoH, 
was zij voor haar de steun en toever· 
laat. Daarbij cijferde ze haar eigen 
belang geheel weg. 

Hoewel zij de laatste jaren slecht 
ter been was en de meeste tijd op 
haar kamer doorbracht, kwam er nooit 
een klacht over haar lippen. 

Ze had een warme belangstelling 
voor wat er om haar heen gebeurde en 
ze vond het fijn wanneer ze bezoek 
kreeg. "Niet zo lang wegblijven", 
kreeg men steevast te horen bij het 
afscheid. 

Ze was een gelovige vrouw en had 
een grenzeloos vertrouwen in Maria. 
Menig kaarsje werd gebrand en me
nig Rozenhoedje gebeden voor een 
behouden terugkeer van vakantie of 
voor de genezing van een ernstige 
zieke. 

Nu zij geheel onverwacht uit ons 
midden is weggenomen, zullen wij 
haar missen. Wij zullen ons haar blij
ven herinneren als een sterke gelo
vige vrouw, die ondanks haar zorgen 
bleef vertrouwen op de Heer, de God 
van levenden en doden. 

Wij hebben afscheid van haar ge
nomen tijdens de Eucharistie in de 
parochiekerk van de H.Jozef op 
10 maart. waarna wij haar begeleid 
hebben naar het crematorium te 
Usselo. - ZIJ RUSTE IN VREDE! 

Voor Uw belangstelling na het over
lijden van onze schoonzus en tante 
danken wij U van harte. 

Namens de familie, 
L. A. Wanschers-Polman 


