
In dankbare herinnering aan 

DIRK VAN DEN BOOGAARD 
echtgenoot van 

MIEN VERWIJST 

Geboren op 3 maart 1912 te Helmond. 

Overleden in het St. Annaziekenhuis Geldrop op 
26 december 1993. 

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van 
St. Lucia te Mierlo-Hout. hebben wij afscheid van 
hem genomen in het crematorium 'Berkendonk' 

te Helmond op 30 december 1993. 

Tot in zijn laatste levensuren is vader gebleven 
zoals wij hem in herinnering zullen blijven hou
den: een man van weinig woorden, iemand d1e 
het woord klagen niet kende en die boven alles 
vermeed om anderen tot last te zijn. 

Ruim veertig jaar heeft vader samen met moeder 
in 't Goor gewoond waar hij in sti lte intens kon ge
nieten van de natuur om hem heen. Wandelen in 
de omgeving en vooral tuinieren waren zijn gelief
de bezigheden. Ook nadat hij was verhuiSd bleef 
hij nog jarenlang trouw zijn planten verzorgen. 
Hij vond het heerlrjk om met moeder lange berg
wandelingen te maken tijdens hun vakanties in 
Oostenrijk. 

Onopvallend maar met een grote, plichtsbetrach
ting heeft hij altijd klaargestaan. Zonder één dag 
te verzuimen was hij bijna veertig jaar werkzaam 
bij de Vlisco. Na z1jn pensionering heeft hij alle 
kinderen nog intensief en met veel vakmanschap 
geholpen bij het bouwen en verbouwen van 
huizen. 

Een zware tegenslag voor hem was het overlijden 
van zijn enige dochter. Op zijn eigen stille manier 
heeft hij geprobeerd daarmee om te gaan. 
Zijn kleinkinderen betekenden veel voor hem. 
Samen met moeder heeft hiJ hen verwend en van 
hen genoten. 

Hoewel zijn heengaan voor ons nog te vroeg is 
gekomen, maar in de overtuiging dat hij zelf voor 
zo 'n kort afscheid gekozen zou hebben. zijn wij 
dankbaar dat wij vader zo lang in ons midden 
mochten hebben. 

Wij danken U voor de vele bl ijken van medeleven 
bij het overlijden van mijn dierbare man, onze ge
liefde vader. schoonvader en opa 

W. C. van den Boogaard-Verwijst 

Kinderen en kleinkinderen 


