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Je eigen moeder blijft je moeder 

Zo eigen en vertrouwd 
Je wilt haar niet graag missen 

Omdat je van haar houdt 
Langzaam vervaagden herinneringen 

Gleden gedachten weg 
En nam je afscheid van ons 

Nu nemen we afscheid van jou. 

Dankbare herinnering aan 

Bertha Antonia 
ten Vergert - Boers 

Sinds 14 maart 1995 weduwe van 
Hendricus Johannes ten Vergert 

Moeder werd geboren op 6 juni 1915 te Lonneker en 
overleed op 17 juli 2010 in het verpleeghuis Oldenhove 
te Losser. Op donderdag 22 juli hebben we afscheid 
van haar genomen tijdens een plechtige eucharistie
viering in de voor haar zo vertrouwde parochiekerk van 
de H.Jacobus te Lonneker waarna wij haar te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Moeder groeide op met 2 broers en 6 zussen aan de 
Kloosterhuizenweg te Lonneker. Daar kreeg ze de liefde 
voor het boerenleven. Op de kermis in Lonneker leerde 
ze vader kennen en trouwden ze op 30 juni 1937. 
Ze trokken in bij opoe aan de Hofmeijerweg. 
In de oorlog hadden ze een moeilijke tijd, ze werden 
van hun plek verdreven en ze zochten hun toevlucht 
op het erf van haar ouders aan de Kloosterhuizenweg. 

Na 10 jaar konden ze hun intrek nemen in de nieuw 
gebouwde boerderij. Samen kregen ze 11 kinderen. 
Het verlies van 2 jonge kinderen heeft hun veel verdriet 
gedaan. Moeder werkte graag op en om de boerderij 
waar ze vader door dik en dun steunde. Ze was een 
moderne, ruimdenkende vrouw, maar bovenal de spil 
van het gezin. 

Alle klein- en achterkleinkinderen 
droeg ze een warm hart toe. 

Voor iedereen was er altijd een plek aan tafel. 

Wij, kinderen klein- en achterkleinkinderen zijn God 
dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten 
hebben. 

Moeder bedankt voor alles. 

Wij willen u bedanken voor al uw medeleven. 

Kinderen, klein - en achterkleinkinderen 




