
Ter herinnering aan 
HENK BOOLTINK 

Op 27 juli 1941 werd hij geboren; 
14 november 1968 trouwde hij met 

DINIE KOSTERS 
Dochter Karin werd 18 januari 1970 
geboren en Elise 12 december 1973. 
Volkomen plotseling ging hij van ons 
heen op 5 september 1982. 

Enkele namen. woorden en data wil
len proberen ons iets te zeggen van 
het diepe verdriet dat ons overviel. 
Onze man en pappie had van huis-uit 
meegekregen. trouw te zijn aan een 
eenmaal gegeven woord. 
Dat liet hij zien in zijn werk, door 24 
jaar bij zijn bedrijf nauwgezet z'n taak 
te vervullen en te helpen bij de 
afwerking. 
Die trouw beleefde hij eveneens in z'n 
gezin. door zijn voortdurende zorg 
voor Dinie en de kinderen. 
Daarnaast ging zijn belangstellling uit 
naar Kerk en gemeenschap. Waar hij 
maar kon. daar gaf hij inzicht en hulp. 
Plotseling ging hij heen. 
Intens verdrietig blijven we achter. 
Dinie, Karin, Elise. moeder. familie en 
de vele vrienden. 

Stamelend komt telkens weer over 
onze lippen: Waarom? 
Het antwoord daarop wordt nooit ge
gegeven. - Heel scherp komt voor de 
geest de broosheid van ons bestaan. 
de kleinheid en nietigheid van een 
mensenleven. 

HEER GOD, 
in onze verslagenheid komen wij bij U; 
wees goed voor Henk. die U trouw 
wilde dienen en die voor Uw Kerk 
hier zich heeft ingezet; moge hij in U 
vrede vinden voor altijd. 
Wees ook ons nabij nu wij zonder hem 
verder moeten. Laat Uw Licht schijnen 
over onze levensweg. die zo duister 
is; geef ons de kracht te voltooien wat 
wij met hem begonnen zijn. 

Moge hij leven in U! 

We zijn iedereen, die in de afgelopen 
dagen. op welke manier dan ook. met 
ons heeft meegeleefd, bijzonder 
dankbaar. 

Dinie Booltink-Kosters 
Karin en Elise 

Lonneker, 9 september 1982 
Snellenweg 4 



Voor Uw meeleven 
en gewaardeerde belangstell ing 
bij dit afscheid 
zeggen wij U oprecht dank. 

Fam Spit 

t 
Een bhjde hennnenng aan 

GERRITDINA JOHANNA BOOM 
echtgenote van 

Aloijsius Johannes Josef Sp1t 

Zij werd geboren 6 aug. 1907 te Borne. 
Gesterkt door de sacramenten der zieken 

is zij in Christus' vrede gestorven op 
25 Januari 1982 1n het Gerardus MaJella 

Ziekenhuis te Hengelo. 

Men zegt wel eens, dat een mens sterft 
zoals hij geleefd heeft. Allen die haar ge
kend hebben. en meegeleefd hebben met 
haar ziekte, weten hoe waar dit gezegde 
is. Immers haar leven werd gekenmerkt 
door zorg, tevredenheid, vriendelijkheid en 
grote gastvrijheid. Graag zat zij tussen 
haar kinderen en klemk1nderen. Met al hun 
wel en wee leefde zij 1ntens mee. 
Meer dan 50 jaar leefde ziJ samen met haar 
man, die altijd, maar vooral de laatste 
10 jaar, tijdens haar ziekte een enorme 
steun en toeverlaat was in haar dageliJkS 
leven. Diep dankbaar was zij hiervoor. 
Lieve mama, na een leven van hard wer
ken en grote zorg voor uw nabestaanden 
vertrouwen wij U toe aan de Heer en 
hopen dat U daar de rust en de vrede 
vindt die U zeker verd1ent hebt. 

Rust 1n vrede. 


