


Lieve Gerrit 

Zorgzame echtgenoot en vader 
wij moeten verder zonder jou. 

Al het goede heb je ons gegeven 
jij blijft voor altijd in ons leven. 

In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Hermanus Boers 

echtgenoot van Ans Boers - Dood 
vader van John en Olivia. 

Geboren 20-09-1941 te Lonneker. 
Overleden 29-01-2003 te Glanerbrug. 

Na de H. Eucharistieviering op 4 februari in de 
O.L.V. van de Allerh. Rozenkranskerk 

te Glanerbrug 
hebben wij hem te ruste gelegd op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

Zeer plotseling en veel te vroeg hebben wij afscheid moe
ten nemen van mijn Gerrit en onze pappa. 
Gerrit Boers was een zorgzaam mens, eerlijk en recht door 
zee. Oneerlijkheid kon hij niet verdragen, en voor-al met 
leugens daar moest je bij hem niet mee aankomen. 
Als 18 jarige jongen kreeg hij al veel verantwoording te dra
gen toen zijn vader stierf. Voor zijn moeder, broers en zus, 
was hij toen de verantwoordelijke man in huis. 
Zorgeloos was die tijd zeker niet voor hem. 
Daarom wilde hij zijn kinderen een onbezorgde en blijde 
jeugd geven. Voor zijn Ans en zijn kinderen werk-te en 
zorgde hij dag en nacht. De toekomst voor zijn kinderen 
was belangrijk voor hem. 
Hij was een fijne vader, die wij zullen missen. 
Gerrit was een echte doorzetter en ging geen enkele uitda
ging uit de weg. Ook was hij een ras-verzamelaar, alles kon 
hij gebruiken en bewaren. 
Hij was een familiemens die genoot van gezelligheid en een 
groot gevoel voor humor had. 
Gerrit was een man die niet met zijn emoties te koop liep, 
wat niet altijd gemakkelijk was voor hem en voor zijn omge
ving. Zijn grote hobby waren de paarden en de pony's. De 
Twentsche Marken dat was de menclub waar hij penning
meester van was. Samen met Ans heeft hij menig tochtje 
gemaakt met deze club. 
Ook de modelbouw voor zijn treinen gaf hem veel rust en 
ontspanning. 
Wat zullen wij hem missen, maar nooit vergeten. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en 
medeleven. 

Ans Boers - Dood 
John en Suzanne 
Olivia en Job 


