


Ter dierbare herinnering aan 

Anna Maria Vaneker 

echtgenote van 
Bernard Gerhard olde Bolhaar 

Moeder is geboren op 16 juni 1911 
in Lonneker en overleed in Losser op 

1 maart 2002. Op 6 Maart 2002 
hebben wij haar begraven op het 

R.K.-kerkhof in Lonneker. 

Geboren met een goed stel hersens moest 
ze, als oudste uit een groot gezin, al heel 
jong helpen aanpakken in de moeilijke strijd 
van het dagelijkse bestaan. 
Deze combinatie van hard werken, disci
pline en haar pientere· geest heeft ze heel 
haar. verdere leven lng.ei e{ bj alles wat ze 
deed. Of het nu was om haar Iiezin vooruit 
te helpen of als ze bezig was met haar 
andere grote liefde, haar tuin . 
Samen met vader beleefde ze veel gelukki
ge jaren. Wij allen hebben daarvan mee 
mogen delen. 
Het geeft een goed gevoel dat moeder een 
leven heeft geleid, zoals zij dat wilde. 

Tamelijk rechtlijnig met een uitgesproken 
gevoel voor wat juist en onjuist was en 
waarvoor, indien nodig , alles moest wijken . 
Aan de andere kant was zij ook iemand die 
intens kon genieten als dingen liepen zoals 
zij dat voor ogen had. 
Na haar tachtigste kreeg ze te kampen met 
meer en meer lichamelijke ongemakken. Ze 
had het daar best moeilijk mee. Echter door 
de goede zorgen van allen die haar omring
den, kon ze in de haar zo dierbare eigen 
omgeving oud worden . 
Nog meer pijn deed haar en ons het verlies 
van Willy, die haar en ons op veel te jonge 
leeftijd ontviel . Samen zullen ze nu een 
oogje op ons houden. 
Door de liefde en zorg die zij het laatste jaar 
op Oldenhove ontving , leefde ze duidelijk 
weer op. Zo kon ze na 57 jaar gelukkig 
samen met vader op haar 90"' vredig van 
ons heengaan. · 
Het was goed zo . 

Bernard olde Bolhaar, 
kinderen en kleinkinderen 

Wij danken u voor uw belangstelling tijdens 
haar ziekte en bij haar overlijden. 


