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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Gerharda Maria Bloemen-Wolters 

Zij werd op 31 oktober 1925 in Glane gebo
ren. In 1954 trouwde zij met Gerhard Hendrik 
Bloemen. Op 21 juni 2000 overleed zij in het 

Verpleegcentrum Twente Oost te Losser. 
We hebben haar op 26 juni, na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, 
naar het Crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
doen we dat met veel verdriet. Toch zullen 
veel dierbare herinneringen ons met haar 
blijven verbinden. 
Gradie was de jongste in een gezin van elf 
kinderen. Zo groeide ze op in Glane. Ze 
heeft lang meegeholpen thuis, want er was 
veel te doen met zoveel broers en zussen. 
Vorig jaar mocht ze, samen met vader en 
met de fami lie het 45-jarig huwelijk vieren. 
Moeder was heel lief en zorgzaam voor haar 
kinderen en ze leefde mee met het wel en 

wee van ieder . Ze was ook gek met haar 
kleinkinderen. Handwerken deed ze graag 
en zo heeft ze veel gebreid voor de kleinkin
deren. Geestelijk was ze niet zo sterk, ze 
was gevoelig van aard. Bijna zes jaar gele
den werd zij ziek. Ze woonde toen pas aan 
de Kostersgaarden. Twee jaar later kwam 
het moment waarop ze moest verhuizen naar 
het Verpleegcentrum om er de nodige zorg 
te krijgen. Ze was blij en dankbaar voor de 
vele bezoekjes van vader en van de kinderen 
en kleinkinderen. En elke zondag kwam ze 
thuis, dat vond ze heel fi jn. Na een korte ern
stige ziekte overleed ze in het bijzijn van haar 
man en kinderen. We gunnen haar nu de 
rust, die ze verdiend heeft. 

Gradie, mama, oma, bedankt voor je liefde 
voor ieder van ons. Rust nu in Vrede en de 
Vreugde van God! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van mijn l ieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma. 

G.H.Bloemen 
Kinderen en kleinkinderen. 




