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Dankbare hennnenng aan 

Anna Geslna Bolster· Temmlnk 

weduwe van 
Henncus Antonius Bolster 

Ze werd geboren te Vreden (Old) op 13 de· 
cel'T'ber 1908 en overleed op 22 maart 1996 
te EPschede. Na de Uitvaartdienst in de pa· 

•ochiekerk van Sint Jan te Enschede, tiebben 
we 1:-i he, crematori"m te Usselo afscheid 

vert haar genomen. 

E- • t de andf;lren ... 1 Altijd was ze bozorgd of 
~ nnd ttrt.. • kOrt ,rov komen: Altijd wilde 

ze thuis zijn om voor iedereen klaar te kunnen 
staar Voor haar man. haar kinderen en later 
ook haar kleln· en achterkleinkinderen, daar 
eefde ze voor 
Ze was heel gelukkig met haar man, ze had· 
den een prachtig huwelijk. Wel waren er zor· 
geliJke tijden~ de zorg voor haar gezin. toen 
haar man in net ziekenhuis lag en er nog niet 
de hedendaagse sociale voorzieningen wa· 
re E:n de moeilijke oor1ogs1aren. 

Ze heeft als moeder ook verdriet gekend en 
teleurstelling. Maar dankbaar zijn we voor alle 
vreugde die ze mocht beleven: om kinderen, 
klein· en achterkleinkinderen. Ze genoot van 
de gewone dingen 11Rn het leven van een 
nieuwe jurk en van de zomers op de camping 
in Drempt. 
Tot op hoge leeftiJd was ze in alle opziehte" 
"biJ de üjd". 

Langzaarr1 ging ze geeste1 Jk en hchar,eliJk 
acl'teru1t Dank zij ae goede el" tro.Jwe zorg 
van Teun Ic.On ze nog lang thuis blijven wc· 
nen Maar u,teindefük ging OOK dal ruet meer. 
Na nog een korte tijd 1-iartel:,k te zrJn verzorgd 
n het verpleegnuis Bruggerbosch 1s ze • go· 
luloog zonder pijl" • vredig 1rgeslapen. 

We geloven dat ziJ, wier huis altiJd voor 1edN· 
een open stond, nu thuis mag zi1n n 'let he· 
mals vaderhuis. Dat het eeuwige licht haar 
moge verlichten. 

Voor uw meeleven b11 rl'lt overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder, g1oot· en overgroot· 
moeaer. oanken WIJ u heel hanelijK. 

Familie Bolster 




