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Als dierbare herinnering aan: 

MARIA JOSEPHINA BOERS 

echtgenote van F. B. ter Schure. 

Zij werd op 26 mei 1917 te Lonneker ge
boren en op 9 augustus 1988 stierf zij te 
Steenwijkerwold. 
Op zaterdag 13 augustus 1988 hebben we 
afscheid van haar genomen t ijdens een 
plechtige eucharistieviering in de haar zo 
vertrouwde parochiekerk van de H. Andre
as. Daarna hebben we haar te ruste 
gelegd op de begraafplaats van de pa
rochie te Steenwijkerwold in afwachting 
van haar glorievolle verrijzenis. 

Toen ruim 2 jaar geleden onze enige 
dochter Coby overleed, heeft ook zij vanaf 
d ie dag veel verdriet gekend. 
Begin dit jaar openbaarde zich bij haar 
een slopende ziekte. 
" Veel te vroeg" , zo zei ze zelf dikwij ls. 
" Veel te vroeg, want ik wi l Myrett zo 
graag op zien groeien en haar vertel len 
over het leven van haar moeder." 
Maar dat heeft niet zo mogen zijn. 

Nu zij er niet meer is, resten ons slechts 
herinneringen. Herinneringen aan een 
vrouw vol temperament. vol werk lust en 
altijd recht door zee. 
Met haar moeten we een goede en harte
lijke vrouw uit handen geven, d ie al tijd 
klaarstond om te helpen en waar we nooit 
tevergeefs een beroep op deden. 
Daarom zal haar lege plaats des te schrij
nender zijn , met name voor haar man die 
nu helemaal al leen komt te staan. 
Met veel verdriet in en$ hart, maar toch 
met geloof geven wij haar uit handen. 
Immers de profeet Jesaja houdt ons voor: 
" Onze namen staan geschreven in de 
palm van Goc'.s hand" . (Jes. 49: 14-16) 
Wij bidden God, dat Hij haar opneemt in 
zijn heerlij kheid, waar zij rust moge 
vinden. 
Moge het eeuwige Licht haar verl ichten. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het heengaan van mijn vrouw, mijn 
schoonmoeder en oma, wi l len wij U 
met d it aandenken dankzeggen. 

F. B. ter Schure 
K. S. Lindeboom 

Myrett 
Janneke Punter 

Steenwijkerwold, augustus 1988 




