


Mei hefde willen we vasthouden in ons hart 
onze heve moeder en oma 

TONI 
olde Bolhaar - Snippert 

sinds 1980 weduwe van Bernard otde Bolhaar. 
ZIJ werd geboren te Gronau op 26 maart 1911 
ZiJ ontving de doopnamen Berta Antonia Mana 

ZIJ is overleden te Losser opwoensdag.5 Januari 2000 
Na een plechtige Eucharist1ev1enng 1s ZIJ gecremeerd op 

10Januari 

Z11 had geen lang maar wel een mooi sterfbed. met haar 
kinderen om zich heen Anderen wilde ze met graag tot 
last z11n OnafhankehJk als ze was hield ze toch van war· 
me nabè1hetd niet alleen van familie, maar van alle me
demensen Met haar dne kinderen, en zeer zeker ook de 
aangetrouwden. en met haar zes kleinkinderen had ze 
een zeer hechte.,,nauwe. vertrouwde en hefdevolle band 
Jong was ze en bleef ze. u1terhJk zowel als innerhJk Haar 
doen en laten waren oprecht en van harte, altijd vol opti
misme Ze was met alles precies stipt, warm, nauwkeu
rig en betrouwbaar. Daarom was ze geheld b11 jong en 
oud Goed gekleed, vol humor. alt11d goed gemutst was 
ze hef en charmant tot de laatste ademzucht Openhartig 
1n elk gesprek, met een steeds keurig verzorgd kapsef. 
van de hand va'l haar kleinzoon. had z11 en behield z11 
een natuurt11ke u1tstrahng Jong van hart, . geest en 
lichaam n vunge Mana Vereerster. kende z11 n goed en 
gelukkig huwe1t1k Met Bernard haar man was ze 33 iaar 
lang heel gelukkig getrouwd Zo vlak na de oorlog was er 
geen matenele overvloed. maar de banden van hefde 
waren warm en ri1k Geen ruzie. veel helde. open gast
vriJhe1d naar andere mensen toe, vnJhe1d voor haar kin
deren Er was in haar gezin geen knellende d1sc1phne 
Haar kinderen waren haar alles en omge~eerd Ine ging 
Jarenlang dageh1ks naar moeder vol hefde, zorg en toe
w11ding Ma was steeds dankbaar, open en oplnlllsbsch 
Ze stond verdraagzaam en begripvol in deze bJd Ze was 
alert, had een scherp geheugen. had interesse m de poli-

t1ek en de sport en kende daardoor veel mensen Ze 
onthield moeiteloos ieders tetefoonnummer. Van zelfbe
klag moest ze mets hebben. niettegenstaande haar vele 
kwalen en ongemakken 
Ze was moe1f11k ter been. maar toch kwam de ander in 
haar leven allljd eerst' ZIJ kende uit ervanng hchamehJk 
moet111ke s1tuabes. vanwege de toestand van haar be
nen. ogen en nieren Als gevoelsmens kende ze reeds 
vroeg tranen van verdriet door de dood van de kleine 
Mannus. 
Bezorgdheid, zorg voor veiligheid en ook angst waren 
misschien het natuurlijke 11evolg ervan Oma was echt 
bemind door zowel haar kinderen als kleinkinderen en 
met in het minst door haar aangetrouwde kinderen 
Modern was ze pos1t1ef staande m deze meuwe liJd ze 
genoot van etkè soap-sene ·The bold and the beaut1tu1· 
was haar favonel Vroege scholing op de huishoud
school eerst werf<en 1n de text1e1fabnek en daarna thuis 
meehè1pen 1n het gezm, droegen er ongetw11feld toe b1J 
dat ze in velerlei harten liefdevol aanwezig was Verbon
denheid met anderen kweekte ze niet alleen, maar kende 
ze ook vanwege 't kaarten, de wekelijkse communie van 
Zr Astnd, de kerkrad10. en de zondagse TV-vieringen 
Ze hield van alle medebewoners en ook van hel verple
gend personeel . Iedereen kende haar geliefde Frans 
Bauer' genoot van haar herinneringen. van veel teksten. 
hed1es en stuk1es die ze 0011 als toneelspeelster had ge
leerd Vaak was hel ·roe Oma doe nog eens een stuk
Je · Lieve Ma en Oma, w11 danken u voor alles U hebt 
ons steeds bemoedigd alti1d met ons meegeleefd WiJ 
waarderen uw warmle letterl1Jk en figuur111k, uw belang
stelhng in ons wel en wee. uw veelz11d1ge mtc1e1>Se 
iedereen was •m1en schal' voor U U zult m onze herin
ne11ng a1t1Jd ·onze liefste schal" blijven 

Hartelijk dank voor uw hefdevolle. harteh1~e ~leun en 
oprechte medeleven t11dens het leven en na het over111-
den van onze lieve Ma en Oma 

Kmderen en kleinkinderen olde Bolhaar. 


