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Hij werd geboren te Frensdorf (Did.) 
25 oktober 1915 en overleed, na het 
ontvangen van het sacrament der zie
ken, in het R.K. Ziekenhuis te Olden. 
zaal op 17 augustus 1989. Na de Uit· 
vaartmis hebben we zijn lichaam te rus
ten gelegd op het kerkhof van de St. Ni· 
colaasparochie te Denekamp, 21 augus· 
tus d.a.v. 

Jan Boers, een bekende en beminde 
persoon in onze dorpsgemeenschap, 
met liefde voor muziek, is na een slo· 
pende ziekte van ons heengegaan. 
Vorig jaar mochten vader en moeder 
nog in intieme familiekring hun gouden 
huwelijksfeest vieren. Wat was vader 
toen dankbaar dat hij dit jubileum 
mocht gedenken, temeer omdat hij wist 
dat zijn gezondheid ver van optimaal 
was. Hij hield van het leven en wist 
steeds met optimisme naar de toekomst 
te kijken en wilde dat ook graag aan 
anderen overdragen. Hij heeft dat al-

tijd verwoord in de muziek, die als een 
rode draad door zijn leven liep. 
Tot de laatste minuut heeft hij ge
vochten voor het leven. 
Wij zullen hem om dit alles en zijn gro. 
te dienstbaarheid missen, zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen het meest. 
We willen vooral moeder proberen bij 
te staan in de moeilijke tijd die komen 
gaat en hopen dat de vele goede her
inneringen haar en ons dankbaar stem
men. 
God heeft hem nu bij zich geroepen 
en Jan Boers zal zeker met hemelse 
muziek God prijzen en loven om alles 
wat Hij voor hem, zijn gezrn en familie 
gedaan heeft. Moge diezelfde God ook 
nu ons toeverlaat zijn. 
Jan, rust in vrede en blijf bij God aan 
ons denken. 

Voor de blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame va
der, schoonvader en fijne opa, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

A. M. Boers-Derksen 
kinderen, behuwd-
en kleinkinderen. 


