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Eenvoud was je woord 

Eenvoudig heb je geleefd 
Maar voor ons blijven bijzondere herinneringen 

Ma bedankt 

Met liefde blijven we denken aan 

Fien Bosch - Wekking 

Zij werd geboren op 29 januari 1938 aan de 
Thorbeckestraat te Oldenzaal. Als jongste 
van een groot gezin moest ze thuis goed 
meehelpen. Op 20-jarige leeftijd leerde ze pa 
kennen. Ze trouwden op 25 augustus 1965 
waarna ze in De Lutte zijn gaan wonen. Samen 
kregen ze vier kinderen. Na een periode van 
ups en downs werd in april duidelijk dat ze 
ongeneeslijk ziek was. Op maandag 17 mei 
heeft ze het H. Sacrament der Zieken mogen 
ontvangen en op woensdag 19 mei is ze te 
midden van haar gezin rustig ingeslapen. 

Ma was een lieve, gelovige vrouw, moeder en 
oma die niet graag op de voorgrond stond. Voor 
pa was ze een grote steun en een sterke vrouw. 
Ze heeft een hard werkzaam leven achter zich 

waarin ze het beste wilde voor haar gezin. Je 
kon altijd bij haar aankloppen om hulp en steun. 
Als je het even niet zag zitten, zei ze steevast 
"het is nooit zo donker of het wordt wel weer 
licht." En daarin heeft ze gelijk. Genieten kon ze 
van de tijd dat we met het gezin samen waren. 
Samen op kampeervakantie, voetbal kijken, 
klootschieten, fietsen, eten, dit vooral samen met 
de kleinkinderen. Dan was ma gelukkig. Ook de 
kleinkinderen in het middaguur opvangen was 
voor haar geen probleem. Dat was voor haar 
genieten. 
Ze was niet alleen de spil in ons gezin, maar 
kon ook veel voor haar familie en anderen 
betekenen. Gezelligheid, maar ook eerlijkheid 
en oprechtheid stond hoog in haar vaandel. Haar 
spreuk "wie goed doet, goed ontmoet'' bleek wel 
in haar laatste levensweken. Vol verbazing sprak 
ze over de vele attenties die ze mocht ontvangen. 
Ze zei "Ik ben toch maar gewoon, gewoon". 
En daarom houden we zoveel van haar. 

Fien, ma en oma we zullen je missen 

We willen iedereen bedanken voor uw steun, 
belangstelling en medeleven. 

Johan 
Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, mei 2010 


