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Dankbare herinnering aan 

Geertruida Wermers 
sinds 29 mei 1988 weduwe van 

Gerardus Bernardus Bos 

Zij werd gehoren te Hengelo 26 december 
1902 en overleed thuis aan de Brandlichter
weq. na het ontvanqen van het s~cramPnt 
der Zieken. in gelovige overgave aan God op 
15 md 1992. Na de E:ucharrsrievierinq. wa..r
ln wij haar voor het laa1st in ons midden 
mochten hebben hebben wij 19 mei haar 
lichaam bij dat van vader te rusten gelegd 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Een lieve en wijze moeder en oma is op 
gezegende leeftijd ons voorgegaan naar God. 
In 1941 trouwde moeder met vader. nadat 
in 1936 Hendrika Bults. vaders eerste echt
genote en onze moeder op 36-jarige leef
tijd overleden was. Zij nam toen de zorg 
van een gezin van 6 kinderen op haar. Uit 
dit tweede huwelijk werd Dini geboren. 
Voordat moeder bij ons kwam had ze het 
verlies van haar verloofde door een plot
selinge dood te verwerken gekregen. 
Als geen van ons heeft zij de leerschool 
van het leven ervaren. Zij heeft geleerd dat 
spreken zilver en zwijyen goud is. Haar 

optimisme en humorvolle karakter zijn haar 
daarbij zeker tot steun geweest. 
Zij is de sterke vrouw. waar de Bijbel over 
spreekt. Mensen prezen haar wijsheid en 
hadden graag omgang met haar. Daarom 
ook kon ze ondanks haar hoge leeftijd de 
jeugd goed begrijpen en aanvoelen. Daarom 
zullen haar klein - en achterkleinkinderen 
haar missen, zeker Ellen en Roy. bij wie 
ze in huis was. 
Ondanks haar zorgend leven. dat soms 
zwaar op haar gedrukt heeft, had ze bij 
Dini en Frans een mooie levensavond. Tot 
aan haar dood mocht zij In hun midden 
blijven en daar haar ogen welverdiend 
sluiten. 
Zij was ook een gelovige vrouw. samen met 
vader een vurig vereerster van de H. Ge
rardus. wiens bedevaartplaats in Overdinkel 
zij meermalen fietsend hebben bezocht en 
wiens naam alle kinderen hebben meege
kregen. Biddend hebben we haar uit han
den gegeven: . Jezus. Maria en Jozef. laat 
mij met u in vrede zijn•. 
Rust in vrede I 
H. Gerardus wees haar en onze voorspraak. 

Voor uw deelneming en meeleven, ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
en zorgzame moeder, schoonmoeeler. groot- en over
grootmoeder, betuigen wU U onze oprechte dank. 

De familie 




