
DANKBETUIGING 

We danken allen hartelijk, die ons na het over· 
lijden van onze zorgzame ouders en lieve opa 
en oma. hun mooteven hebben betoond. 

De kmderen en kleinkinderen 

Apn/1993 

-



Dankbaar gedenken we 

Hermannus Joannes Boers 
echtgenoot van 

Bertha BerendmaAntoma Hemink 

Geboren te Appingedam op 12 mei 1899. 
Overleden te Enschede op 10 JUli 1982, na 
gesterkt te zijn door de Sacramenten der Zie
ken. De uitvaartdienst en crematieplechtig
heid hadden. op wens van de overledene, in 

alle stilte plaats. 

Vaders leven speelde z1ch 60 jaar lang af op
en nabiJ de markt in Oldenzaal. Daar stond de 
St. Plechelmuskerk, waaraan hij ZiJn hart had 
verpand. 
Veertig Jaar was hij kerkmeester en in die 
functie droeg hij ertoe bij dat de Plechelmus
kerk basiliek werd. Daarnaast was hiJ conser
vator •n het PalthehUis. 
D•t alles deed hiJ "boven-op" ZIJn dagelijkse 
werk in de zaak. eerst in Enschede en, na de 
oorlog, •1n Oldenzaal, samen met moeder. 
Zo zullen we vader blijven gedenken. 
Al was h1j nogal eens afwezig, zijn bezorgd
heid voor ons was er niet m1nder om; en was 
hij er, dan was hij ook sterk aanwezig. 
Moge hiJ nu wonen in het hemelse Jeruzalem, 
waar God Wil zijn een God·met-de-mensen. 

Bertha Berend i na Antonia Heinink 
weduwevan 

Hermannus Joannes Boers 

Geboren te Oldenzaal op 17 september 
1899. Overleden te Enschede in verpleeghuis 
.,Bruggerbosch" op 10 april 1993, na voor 
z1en te zijn van de Sacramenten der Zieken. 
De Requiemmis was in uitvaartcentrum , ,Me
mentoMori"op 15aprild.a.v. Daarnavolgde 

de eremalleplechtigheid te Usselo. 

Wat moeder zelf van huis-uit had meegekre
gen probeerde ze, samen met vader, ook 
ons. de vier kinderen, door te geven: degelijk· 
heiden een sterk geloofsleven. Moeder wàs 
er altijd, ook al eiste de zaak een groot deel 
van haar liJd en aandacht op. Veertig jaar 
heeft ze er leid•ng gegeven. 
We zullen ons haar bliJVer herinneren als een 
liefdevolle. rust1ge moeder en oma. Dankbaar 
was zij en z1jn wij voor de liefdevolle verzor· 
g•ng in "Bruggerbosch", waar ze de geze
gende leeftijd van 93 jaar bereikte. Op paas
zaterdag is ze overleden. 
Moge de God van Pasen haar voor alles belo
nen en bij vader doen delen 1n Jezus' vernjze
n•s. 


