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Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw 

gebed 

Johanna Maria Wolkotte 

sinds 11 februari 1991 weduwe van 

Johannes Hendrikus Bossink 

Zij werd geboren te Denekamp op 26 november 
1905 en overleed na voorzien te zijn van het Sa
crament der Zieken op 15 februari 1996 in het 
verpleeghuis 'Gerardus Majella' te Denekamp. 
We hebben haar lichaam 19 februari na de vie· 
ring van de H. Eucharistie te rusten gelegd in 
het familiegraf, bij haar ouders en haar man . 

De laatste tijd, toen de oude dag haar ernstig 
belemmerde in haar bewegingsvrijheid en zij 
steeds meer aan haar stoel gekluisterd raakte, 

heeft moeder veel nagedacht over haar lange 
leven, waarbij vooral jeugdherinneringen naar 
boven kwamen. 
Herinneringen aan haar vader, overleden toen 
ze nog maar drie maand oud was, haar moe
der, haar vier kinderen, kort na de geboorte over
leden en haar man . 
Ze miste hen zo en verlangde er intens naar om 
weer met hen verenigd te worden. 
Het alleen-zijn beangstigde haar. Daarom heb· 
ben wij er vrede mee dat ze nu bevrijd is uit haar 
isolement en de zorgen hieraan verbonden. 
Dankbaar zijn we de mensen, vooral de buren, 
die altijd een oogje in het zeil hielden en hulp 
boden wanneer en waar nodig. 
We bidden onze moeder en oma het nieuwe Ie· 
ven toe bij God. Moge zij voor altijd gelukkig zijn 
en God lof zingen om de grote dingen, die Hij 
nu aan haar gedaan heeft. 
Met Maria, voor wie zij zo'n bijzondere verering 
heeft gehad, mag zij nu zingen: 'Hoog verheft 
nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om 
God, mijn Verlosser'. (Le. 1,46-47) 
Moeder, rust in vrede en tot weerziens bij God. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over· 
lijden van onze zorgzame moeder en fijne oma 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam . Bossink 




