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Ter nagedachtenis aan 

Antonia Maria van Boxtel 

Zij werd geboren op 17 augustus 1903 te Utrecht. 
In de leeftijd van 93 jaar is zij op 28 juni 1997 

overleden in het verzorgingshuis de "Mirtehef'' te Zeist. 
Na de uitvaartdienst in de "St. Plechelmuskerk" 

te De Lutte is zij 3 juli aldaar begraven 
op het R.K. Kerkhef. 

Na jaren is zij weer herenigd met haar broer, die zij 
zo lang trouw heeft gediend als huishoudster. 
Het moet voor haar een hele overgang zijn 
geweest. Het leven in Drenthe in het plaatsje 
Zwartemeer. Toch maakte ze zich daar bemind. 
Haar eenvoud, haar hulpvaardigheid en haar mee
leven veroverde al heel spoedig de harten van de 
mensen. 
Toch was het lang niet altijd makkelijk. De mensen 
waren arm, de parochie ook en zo vloeide er vanuit 
de pastorie nog al eens wat weg naar de mensen, 
die het hard nodig hadden. 
De jaren in De Lutte waren mooi. Ze heeft daar 
een gelukkig bestaan opgebouwd. Thuis op de pas-

torie wist ze het gezellig te maken. Ze stond altijd 
klaar voor haar pastoor, haar broer. Maar ook ande
re huisgenoten deelden in haar hartelijkheid. Ze 
was heel gastvrij. Ieder jaar weer opnieuw ontving 
ze haar familie en probeerde ze op allerlei wijzen te 
verwennen. 
Maar ook parochieanen konden altijd terecht in 
haar keuken voor een kop koffie of iets anders. Het 
was juffrouw To, zoals ze genoemd werd, die alles 
regelde. 
Plotseling verloor ze haar gehoor. Ze werd ernstig 
belemmerd in de communicatie met andere men
sen. Ze heeft dat heel erg gevonden. 
Ook de dood van haar broer was voor haar een 
hele slag. 
Ze ging naar Bilthoven en is nog jarenlang goed 
verzorgd in het verzorgingstehuis "De Schut~mantel" 
en de laatste 3½jaar in de "Mirtehof' te Zeist. 
Dankbaar was ze voor alle steun en hulp, die ze 
deze jaren van haar leven kreeg. Maar een stukje 
van haar hart bleef in De Lutte, waar ze nog jaren
lang op vakantie zou gaan. 
Ze is altijd een diep gelovige vrouw geweest. 
De laatste jaren bad ze dat God haar thuis zou bren
gen. Daarom geloven wij , dat zij haar rust heeft 
gevonden in de woning van onze hemelse Vader. 

Hierbij willen wij u danken voor de warme 
belan~telling door U getoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze tante. 


