
In danl1bare herinnering aan 

MINA FEMIA BOERS 

Zij werd geboren te Lonneker op 
21 juni 1892 Sinds 12 december 1960 

was zij weduwe van 
GERHARD JOHAN NIJHUIS. 

Na een welbesteed leven is ziJ in de 
Vrede van Chnstus overleden in het 
Dr. Arienstehuis te Glanerbrug op 

14 februari 1985. 
Met een plechtige Euchanstiev•ering 

in de parochiekerk hebben wij op 
16 februari afscheid van haar geno

men en haar lichaam ter ruste gelegd 
op het r.k.kerkhof te Glanerbrug 

Met grote dankbaarheid zijn wij ver
vuld voor deze goede moeder en oma, 
die wij zo lang in ons midden moch
ten hebben. 

Sterk van lichaam, vooral van geest. 
aanvaardde zij de vele vreugden en de 
teleurstellingen van het leven: dank
baar en vol overgave. 
Evenwichtig van karakter gaf zij zich 
tot aan haar dood zoals zij was: zorg
zaam, vol belangstelling voor haar 
kinderen en elk van haar kleinkinde
ren. 

Haar interesse ging niet enkel uit 
naar haar gezin, haar familie. de zaak. 

waarvoor ook zij zich samen met vader 
had ingezet. maar evenzeer naar aller
lei ontwikkelingen in Kerk en wereld. 
Ondanks haar hoge leeftijd had zij 
daarover duidelijk haar eigen opvat
tingen. - Wanneer het on;wikkel ingen 
betrof. die haar levensovertuigmg 
raakten. was zij daarin zeer konse 
kwent. - Als zij wel eens n hoge e.s 
stelde, kon men dit van haar aanvaar
den. omdat zij nog méér \ rocg van 
zichzelf. 

Erkentelijk voor alle hartel ijkhe•d 
van haar naasl e lamdie en anderen. 
en dankbaar voor alles w::~t het lelien 
haar gegeven had. zag zij zonder eni
ge vrees haar naderend levanseincie 
onder ogen. 

In het ontvangen van het Sakrament 
van de ziekenzalving bereidde ZiJ zich 
voor op de grote ontmoeting met God. 
Die zij door haar manier van leven 
steeds trouw gediend had. 

Dankbaar voor alles wat ziJ voor ons 
door haar sterke persoonlijkheid heeft 
meegegeven, vertrouwen wij mét haar 
dat haar sterven nu zal uitmonden in 
een Hemelvaart naar God, op Wie zij 
al haar vertrouwen stelde. 
Moge zij leven in de vrede van de Heer. 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 


