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In liefde blijven wij gedenken 

WILMINA JOHANNA WOLTHUIS 
echtgenote van 

HENDRIKUS BERNARDUS BOOMKAMP 

Zij is geboren te Hengelo (0.) op 21 juni 1917 
en nn tijdig voorzien te zijn van het Sacrament 
der Ziekenzalving overleden op 1 juli 1986. 
Op 4 juli d.a.v. hebben we haar te ruste ge· 
lcgd op het R.K. Kerkhof te Borne. 

Zij zal in onze herinnering blijven voortleven 
als een vrouw, moeder en oma, die weldoende 
door het leven is gegaan. 

Voor haar man en haar kinderen was zij een 
en al zorg en haar kleinkinderen vonden 
in haar een lieve oma. Zij was er op uit om 
onenigheid uit de weg te ruimen en goede 
verhoudingen te scheppen. Daarvoor haalde 
zij altijd het goede in mensen naar voren. Zij 
had belangstelling voor eenieder, die zij ont· 
moeite. Zij had mensen om zich heen nodig. 
Zij was een goede gastvrouw, die ook zelf van 

het leven wist te genieten. Zij hield ervan ook 
anderen daarin te laten delen. 

Zij geloofde dat het leven goed was. Het was 
voor haar veel wijdser en ruimer, dan wij kun· 
nen waarnemen. Zij was om deze reden ook 
diep gelovig. Met haar gebed na iedere dag: 
Moeder van Altijddurende Bijstand, bewaar 
ons als Uw goed en Uw eigendom, wist zij 
zichzelf en allen die haar dierbaar waren in 
goede handen. Met dit beeld voor ogen en in 
dit goede vertrouwen is zij rustig ingeslapen. 

We mogen ons met haar verbonden blijven 
voelen door de liefde, die alcijd goed is ge. 
weest, want onze liefde is sterker dan de dood. 
Wij zullen haar niet vergeten en zij zal onze 
namen noemen en ons gebed zijn bij God en 
bij Maria in de Hemel. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg· 
iame moeder en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Borne, juli 1986 
Deurningerweg 40 

Familie Boomkamp. 


