


'Mijn geluk i.s Gods nabijheid, 
Mijn toevlucht weet ik bij de Heer'. 

Ps.73:28. 

t 
Ter gedachtenis aan 

Johanna Geertruida Maria Boschker 
weduwe van 

Sernardus Antonius de Haan 

Zij werd geboren te Klarenbeek op 4 november 1917. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken 
is Lij te Apeldoorn overleden op 12 maart 1993. 
Op 17 maart d.a.v. hebben wij in de gezongen uit
vaartdienst in de parochiekerk van O.L.Vr. ten He
melopneming te Klarenbeek afscheid van haar geno
men en hclar lichaam te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Als we terugzien op het leven van onze dierbare Anny 
tien wc haar als een vrouw van groot geloof bij wel 
en wee. 7.e wist Gods nabijheid te voelen als ;c samen 
met haar echtgenoot Ben wandelde l ang~ het l-ee
strand of hoog in de bergen kon genieten van "Lang
laufen" Ze hield van de natuur, van zee en wind, van 
samenzijn op de camping. Zo vond ze blijdschap en 
veel geluk ~amen met Ben. Beiden ven.verkten ze het 
ofier v,m kinderloosheid en wisten als een echte vader 
en moeder liefdevol open te staan \oor de kinderen 
van haar zu~ en zwager. Doordat Ben bij de politie was 
moesten ze dikwijls verhuizen en telkens weer een 
nieuw levensrythme vinden. Anny wist als coupeuse 

haar tijd goed in te vullen. Samen met Ben zette ze zich 
in bij het werk van de ondergrondse in de oorlogsjaren. 
In 1973 stierf haar man, kort voor ze ~amen 10uden 
gaan genil'l<.'n van de pensioentijd in het bo~rijke Kla
renbeEk Niet lang daarna begon ook voor Anny de 
ziekteperiode, zo lang en vaak zo pijnlijk. Hel waren 
lijden vol angst en spanning en telkens weer klampte 
ze zich vast aan kleine levenskansen. Het werden jaren 
van 'strijden en bidden'. Wat heeft ze in de slilte thuis 
mei God gebeden om hulp. Maar toen het ook haar 
duidelijk werd dat het zo niet langer kon gaf ze zich 
in volle overgave over aan Gods plannen voor haar 
toekomst. Ze bleei dankbaar voor de belangstelling en 
liefde die ze op haar ziekbed van familie en kennissen 
mocht ontv.mgen. 
1\u heeft ze gevonden waar ze altijd naar zocht: Rust 
en licht in Gods nabijheid. 

tps.84). 

Uw belangstelling en medeleven ontvangen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve .:uster, 
schoonzu~ter, tante en oud-tante heeft ons goedge
daan en getroost. 
Hievoor onze hartelijke en welgemeende dank. 

Klarenbeek, maart 1993 

Familie Th. Boschker 
Familie de Haan 


