
I ~egenen die Ik liefheb verlaat ik 
om degenen die ik liefhad 
terug te vinden. 



Een herinnering aan deze 
lieve vrouw, moeder en oma. 

Maria Johanna Aleida 
Broshuis 
weduwe van 

Gradus Wilhelmus te Boome 
eerder weduwe van 

Antonius Johannes te Boome 

Zij werd geboren 21 december 1910, op 15 
juni 1999 is zij vredig en zacht ingeslapen in 
het zorgcentrum .,Hassinkhof omringd door 
kinderen en kleinkinderen en door hen die 
haar zo'n liefdevolle verzorging gaven. 

Dankbaar denken we terug aan onze moe
der en oma, nu God haar tot zich geroepen 
heeft, om samen met vader en andere dier· 
baren te genieten van Gods hemelse rust. 
Met recht hemelse rust, want ondanks haar 
bewogen leven gunde zij zich zelf in haar 
aardse leven deze niet of nauwelijks. Als 
het even te gezellig werd of even te lang 
duurde, stond ze al op en zei "Kom leu, laow 
wat doon" of als ze vroeg .. waor moi hen·· 
was ons antwoord steenvast .,an't wark" 

daar had ze vrede mee. Ook na het verlaten 
van de boerderij bleef ze in Beltrum aan de 
Haarstraat 8 volop genieten van de natuur 
en de vele bloemen en planten om haar heen. 
Maar al gauw bleef ook daar haar het leed 
niet bespaard, na vaders dood laadde zij 
zich opnieuw op en maakte van de nood een 
deugd. De laatste jaren waren voor haar 
moeilijk, zij kon de dingen niet altijd meer op 
hun plaats brengen. Zij zocht de weg naar 
.. hoes" die er op aarde voor haar niet meer 
was, wij hopen dat ze haar thuis nu gevon
den heeft. 
We hebben getracht te verzachten haar 
verdriet, maar of dit lukte weten we niet. 

Afscheid nemen doet pijn, echter minder pijn 
voor ons als je beseft dat je met zo'n .kanjer" 
van een moederen oma, zolang alles samen 
delen mocht. Zo zal zij in ons doen en laten 
en in gedachten blijven voortleven. 

Moeder en oma geweldig bedankt 

Kinderen en kleinkinderen. 

Hartelijk dank voor u steun, uw medeleven 
en belangstelling. 


