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De leegte zonder jou is met geen pen te besct·n1ven. 

De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijvm. 
Rust zacht. 

In dankbaarheid gedenken wij 

Trees Bosch - van der Zande 
weduwe van Johan Bosch 

Zij werd geboren op 19 juli 1926 in Oldenzaal en 
overleed voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
op 16 augustus 2006 in het ziekenhuis te Hengelo. 
Op 19 augustus hebben we haar voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de Uitvaartplechtigheid in 
de H. Plechelmuskerk te De Lutte. Daarna hebben 
we haar begraven op het parochieel kerkhof aldaar. 

In het leven van Trees Bosch stonden muziek, zang, 
geloof en de zorg voor haar gezinsleden centraal. 
Ruim voor haar huwelijk met Johan Bosch, op 
27 januari 1962, waaruit de kinderen Jeroen en 
Jolanda voortkwamen, was ze lid van het operette
koor in Oldenzaal. Na haar verhuizing naar De Lutte 
is ze jarenlang met veel plezier lid geweest van het 
dames- en herenkoor aldaar. 
Wanneer ze thuis kwam van het koor, nam ze de 
liederen nog eens fluitend door. Dit deed ze bijna de 
hele dag. 

Ze was een Mariavereerdster. In 2004 heeft ze een 
bezoek aan Lourdes gebracht. Ondanks de zware 
inspanning heeft ze erg genoten van dit bezoek. 
Het gezinsleven stond bij haar op de eerste plaats. 
Ze had een sterk moedergevoel, waardoor ze zich 
snel zorgen maakte om haar man, kinderen en klein
kinderen. Toen de kinderen uit huis gingen, kon ze 
ze dan ook moeilijk loslaten. 
Ze kwam uit een gezin van tien kinderen. Dit bracht 
een gezellige drukte met zich mee, waar ze van hield. 
Dit heeft ze in De Lutte een beetje gemist. 
Op 23 juli heeft ze voor haar familie en buren nog 
een gezellig feestje kunnen geven om haar 80ste 
verjaardag te vieren.Ondanks haar zwakkere gestel 
vond ze het prachtig. 
Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend, 
gunnen wij haarde rust in het eeuwige leven bij haar 
man en overleden familie. 

Wij danken u allen voor uw medeleven en gebed na 
het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoe
der en oma 

Jeroen 
Jolanda en Hennie 

Jennifer • Rick 
Sally 


