


Dankbare herinnering aan 

Susanna Aleida Wilhelmina 
Bols-Wessels 

Zij werd op 27 mei 1922 geboren in Dedems
vaart. Na gesterkt te zijn door het Sacrament 
der zieken, overleed zij op 4januari 1993 op de 
leeftijd van 70 jaar. Op 7 januari 1993 werd de 
plechtige Uitvaartmis te Erica gevierd, waarna 
we haar lichaam te ruste hebben gelegd op het 
R.K. kerkhof te Erica. 

Leidy is geboren in Dedemsvaart. Als dochter 
van een veehandelaar heeft zij genoten van 
een mooie jeugd. Na de tweede wereldoorlog 
zette zij zich in bij de wederopbouw Arnhem. 
Vervolgens was ze in de gelegenheid om sa
men met anderen de gezinszorg op te zetten . 
Na enkele zware maar goede jaren koos ze 
voor de kraamverzorging. Ver van het stadse 
leven huwde zij op 29 mei 1957 met Jan Geert 
Bols en zetlelde zij zich in Erica. Haar kinde
ren voedde zij vol overtuiging op. Ze had een 
belangrijke rol in de opbouw van het bedrijf. 
Na jaren van hard werken verli eten ze de boer
derij en vestigden zich in het centrum van Eri
ca . Enige tijd daarna werd zij geplaagd door de 
ziekte met de grote K, zoa ls zij kanker noem
de. Zij wilde haar leven niet laten overheersen 
door deze ziekte. Zij genoot van de vele mooie 
momenten die er waren en die zijzelf creêrde, 
zoals het 35-jarig huwelijksfeest van vorig jaar. 

We kennen haar als een eenvoudige, hartelij 
ke, gastvrije vrouw, die wars was van dikdoe
nerij en opschepperij. In alle eenvoud ging ze 
haar weg, leefde mee en probeerde steu n te 
geven aan mensen die het nodig hadden . 

Wij zijn bedroefd dat we haar moeten missen, 
maar we zijn dankbaar voor alles wat zij voor 
ons heeft gedaan. 

J. G. BOLS 
en kinderen 

Wij willen iedereen bedanken voor het mee
leven tijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn vrouw en onze moeder. 


