
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Wilhelmus Hendrikus 
te Boome 

Hij werd op 30 JUni 1943 in Eibergen ge
boren. Op 15 december 1998 overleed hij 
na een lange, moedige strijd in het SKB te 
Winterswijk. 
Vrijdag 18 december hebben wij hem op 
de r.k. begraafplaats in Groenlo ter ruste 
gelegd. 

Sterven doe je met ineens, maar elke dag 
een beetje. Je dood kwam niet onverwacht 
en eigenlijk toch weer wel. 
Ondanks alle problemen en tegenslagen 1n 
zijn leven heeft h1j hoop gehouden. Hoop 
op herstel, hoop op beter. 
Door een auto-ongeluk heeft hij zijn 
beroep als timmerman niet meer full-time 
kunnen uitvoeren. Toch, als zijn gezond
heid het even toeliet kwam er weer iets 
moois uit Zijn handen. Dat wat hij maakte 
was puur vakmanschap. "Het gaat een 
mensenleven mee~ zei hij altijd. We weten 
nu; nog meer dan dat. Nummer 5 heeft h1j 
opgebouwd tot een luxe vakantiewoning 
In 1988 kwamen de eerste vakantiegan-

gers, nu 1 0 jaar later hebben reeds velen 
genoten van de rust en de natuur in de 
Achterhoek. Veel andere hobby's had hij 
niet, maar de afgelopen zomers genoot hij 
er volop van om luchsla's te kweken. 
Steeds meer soorten werden nauwgezet 
verzorgd en gekweekt. 

Zijn kinderen waren zijn trots. Blij was hij, 
dat ze gezond waren, goed konden stude
ren en uiteindelijk goed terecht zijn geko
men. Dankbaar was hij als mensen hem in 
goede en kwade dagen kwamen bezoe
ken. Van reizen hield hij n1et, de Koerboom 
was voor hem mooier dan ieder ander 
vakantieadres. 
Nu ben je aan je laatste reis begonnen. 
Wij hopen dat het daarg1nds nog mooier is 
dan op de Koerboom. 

Voor het meeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van onze vader willen wij al 
die mensen die 1ets voor hem betekend 
hebben heel hartelijk danken. 

Karen, Hitjon en Daniëlle 
Mw te Beome-Wellink 


