


Ter gedachtenis aan ons lief 
dochtertje en zusje 

Zij werd geboren 7 november 1965 te 
Losser. - Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der zieken overleed zij 

te Glanerbrug 10 december 1980. 
De uitvaartsdienst vond plaats op 

15 december d .o.v. in de parochiekerk 
van Onze Lieve Vrouw van de 

Allerheiligste Rozenkrans te Glaner
brug, waarna de begrafenis op het 

kerkhof van de parochie. 

Het korte leven van Miriam is sterk 
bepaald door haar ziekte. die zes jaar 
geleden begon. - Het is een weg ge
worden van ziekenhuis en weer thuis 
komen, van hoop en tegenslag. 

Miriam heeft deze lijdensweg gedul
dig en gelovig gedragen. - Bij een 
van de vele onderzoeken vroeg een 
dokter haar onlangs: "Doet het zeer 
Miriam?" - Zij antwoordde: 
'Ik leef nog ... .' - De ziekte heeft haar 
voortdurend bezig gehouden. 
Het versterkte de band met haar ou
ders, die tot het laatst alles voor haar 
deden. 

Omdat ze w ist wat geholpen worden 
betekent, stond ze altijd klaar voor 
anderen; nooit was haar iets te veel. 
Alles wat haar overkwám heeft ze 

geduldig gedragen; ze vroeg nooit 
iets voor zich zelf, en wat je voor haar 
deed, was goed. 

Door alles heen was ze'n vroom ge
lovig kind dat veel heeft gebeden . 
"Ma, we moeten maar op Onze Lieve 
Heer vertrouwen", zei ze op een van 
de tochten naar het ziekenhuis. 

Zo is zij geworden wie ze was: een 
wat stil, maar lief en vriendelijk kind, 
van wie we moeil ijk afscheid kunnen 
nemen. Want nu zij gestorven is, erva
ren wij leegte en gemis. 
Toch willen we ook zeggen: 
" Miriam, méér dan in jouw dood, ge
loven we in jouw leven. - Want onze 
God is een God van levenden. 
Hij zorgt ervoor dat elke mens bij Hem 
kan leven, zonder einde, vo lmaakt ge
lukkig. Zijn vrede moge met jou z ijn." 

Voor al uw blijken van meeleven bij 
het heengaan van onze Miriam willen 
wij u hartelij k danken. 

J. L. Boers 
H.G.Boers- Kuipers 

en kinderen. 


