
In vrede 

ALEIDA ELISABETH OLDE BOLH AAR 
echtgenote van 

Bernardus Hendrikus Boers 

Zij is 19 januari 1926 te Overdinkel geboren. 
Gesterkt door de Sacramenten der zieken ovor· 
leed zij 21 januari 1970 te Losser. Zij werd te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Overdinkel 

26 januari 1970. 

In de bloei van haar leven werd zij wa.ardig 
bevonden het loon voor haar levenstaak te ont· 
vangen. 
Iedereen weet dat zij haar levenstaak heeft vol • 
b racht in totale dienst van haar evenmens. 
In jarenlange zorg stond zij baar zieke moeder 
bij . Voor haar man en dochtertje vergat zij 
zich zelf. Haar fijngevoeligheid bedacht voor 
hen steeds bet beste. Zij was een lieve vrouw 
en moeder. 
Helaas was haar levensweg getekend met het 
kruis van ziekte en lijden. 
Zij wist wat dat alles voor haar zou betekenen. 
Ztj had het zo intens meebeleefd in de ziekte 
van haar moeder. 
Ondanks haar eigen lijden, bloef zij zorgen 
voor haar gezin en bleef zij belangstelling to· 
nen voor allen die met haar meeleefden, tot 
het laatste toe. Zij was een moedige vrouw. 
Menselijk gesproken vinden wij geen woord 
om te troosten en op te beuren. 
Mogen allen die haar zo nabij waren, bemoe
diging en kracht vinden in haar laatste woor
den: "Ik ga naar Onze Lieve Heer". 
Haar geloof en overgave moeten ons heendra
gen over allo zorgen en lood, ja soms mis
schien over onze wanhoop en uitzichtloosheid. 
Ons geloof in God die de doden tot leven 
roept en kracht naar kruis kan geven. 

Dat zij ruste in vrede. 

Druk : de Lange - Losser 

Voor uw blijken van deelneming, be
toond na het overlijden van mijn lie
ve vrouw, en mijn lieve onvergetelij
ke moeder, betuigen wij onze op
rechte dank. 

B. H. Boers 
Lisette 

Overdinkel. 26 januari 1970 


