
Een dankbare herinnering aan 

Marietje Bomers 

Zij werd op 13 juni 1929 te Groenlo geboren en 
kreeg de doopnamen Maria Johanna Theresia. 
Zo ineens, zonder afscheid, verdween zij uit ons 
leven. Wij vonden haar in haarwoning op dinsdag 
18 april2000. De dienst ten uitvaart vierden 'Hij op 
21 april, Goede Vrijdag, in de parochiekerk van de 
H. Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis 
ten leven hebben 'Hij haar daarna te ruste gelegd 
op de R.K. Begraafplaats te Groenlo, naast haar 
ouders, in het graf bij haar zus Annie. 

Haar over1ijden kwam totaal onverwachts. op een 
dag en een uur waarvan 'Hij niet weten. Maar zij 
was niet onvoorbereid: zij nam haar leven serieus 
en zij was een meelevend parochiane en gelo
vige. Samen met haarzusAnnie had zij eenwarm 
hart voor de parochie en voor de parochiekerk. 
Zij was een eenvoudige vrouw, recht door zee, die 
niet van poespas hield. Zij was zelfbewust, wist 
wat zij 'Nilde en durfde de dingen te zeggen en bij 
de naam te noemen zonder te 'Nillen kwetsen. 
Zij werkte vroeger mee met haar vader in de 
melkslijterij. Naderhand werkte zij in de textiel. 

Ook had zij veel zorg voor haar ouders en voor 
haar tweeling neven Tonny en Wim, toen hun 
moeder dat niet meer kon. 
Zij was een Grol se met belangstelling voor haar 
stad en daarover veel verzamelde. Ook kon zij de 
goede dingen van het leven waarderen zoals 
uitgaan en genieten van lekker eten. In haar auto 
maakte zij graag ritjes door de natuur, waarvan zij 
echt kon genieten. Vele jaren deelde zij het leven 
met haar zus Annie, die haar een paar jaar gele
den na een ernstige ziekte voorging. 
Op Goede Vrijdag namen 'Hij afscheid van haar. 
Met Jezus gestorven, geloven 'Hij datzij vooraltijd 
mag delen in het leven van de opgastaande Heer. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar 
leven en na haar over1ijden, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Bomers. 


