
Vol dankbaarheid blijven wij denken aan 

GRADUS BER~ARDl'.S BOERS 
echtgenoot van 

Maria Anna Antonia Clara Leusslnk 
Hij werd geboren te Lonneker, 7 juni 
1922. Na een langdurig, moedig gedra
gen ziekte en gesterkt door de Sacra
menten der zieken, Is hij gestorven te 
Enschede op 9 maart 1980 
Op 13 maart d.a.v. hebben wij in een 
Eucharistieviering in de H. Geestkerk 
te Enschede en in een crematieplech· 
tigheid te Usselo, afscheid van hem 
genomen en hem toevertrouwd aan de 

Heer van alle leven. 

.De mens wikt, maar God beschikt." 
Dit hebben wij samen in de laatste 

levensjaren van vader sterk ervaren, 
We hadden het zo anders voorgesteld 
maar al gauw werd duidelijk, dat een 
slopende ziekte niet meer tegengehou
den kon worden. 
De manier waarop vader zelf dit ver
werkte, tekent zijn karakter. 

Hij was 'n man van weinig woorden: 
hij klaagde niet, eiste geen aandacht 
op voor zichzelf en wilde vooral ande
ren niet met zijn zorg en pijn tot last 

zijn. - Veel meer dan met zichzelf had 
hij te doen met zijn lieve vrouw en 
kinderen Daarom kunnen wij alleen 
maar vermoeden hoe moeilijk hij het 
soms gehad heeft. 
Maar zo was vader: zijn zorgen hield 
hij voor zich, maar hij genoot er van 
als hij merkte dat zijn kinderen en 
later vooral ook zijn kleinkinderen ge· 
lukklg waren. Daarvoor heeft hij geleefd 
en gewerkt. 
En hij was intens dankbaar voor al de 
trouwe zorg en liefde, waarmee moeder 
ervoor zorgde dat hij tot het laatst toe 
thuis kon blijven. 
Daarbij had hij 'n eenvoudig, maar zeer 
sterk geloof. Vooral In moeilijke tijden 
vertrouwde hij aan God zijn zorgen toe. 
Daarin willen wij hem volgen, en daar
om bidden wij: 
.Goede God en Vader, 
wij danken U voor het vele goede, dat 
vader ons gegeven heeft. 
Wij vragen U, dat U hem rust en vrede 
schenkt. 
En help ons om nu en altijd zijn grote 
wens te vervullen: 
dat wij één zullen zijn met elkaar en 
elkaar blijven bemoedigen en steunen, 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 




