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Zij werd geboren te Losser 21 juni 1896. Gesterkt 
c' oor het Sacrament der Zieken overleed ze in 
het St. Elisabeth Gasthu is te Deventer op 9 ju'l i 
1977. Op 13 juni hebben we met een Eucharistie· 
vi ering afscheid van haar genomen en haar 
lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Tubbergen. 

We zijn bedroefd om het heengaan van moeder, 
maar tegelijkertijd zijn we God dankbaar dat w,, 
haar tot in hoge ouderdom in ons midden moch
ten hebben. Haar groot geloof en diep gods
dienstig leven zal in onze herinnering blijven 
voortleven. Steeds weer was haar vermaning : 
,, Kinderen, goed blijven bidden" . 
Zoals de sterke vrouw uit het evangelie heeft ze 
in haar leven de belangen van haar gezin be
hartigd : een moeder die haar kinderen goed voor 
ging, een bezorgde vrouw voor haar man bij zijn 
werkzaamheden oo de boerderij. 
Voor vader is het verlies het zwaarst, maar ooi( 
wij, haar kinderen, missen haar nu in de ver
trouwde kring van ons ouderlijk huis, waar we 
zo vaak terugkwamen. 
Dierbare echtgenoot, bijna 57 jaren zijn wij in een 
gelukkig huwelijk verenigd geweest. Ik dank u 

hartelijk voor alle liefde die u mij geschonken 
hebt. Vooral uw onafgebroken verblijf aan mijr. 
ziekbed veert ien daçien van mijn leven, is 1l'ii 
een grote steun geweest. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, ook jullie dank 
ik hartelijk voor alle liefde die ik heb mogen on
dervinden. Ik ben dankbaar dat ik tot op mijn 
late levensavond bij jullie kon bl ijven in mijn ei
gen vertrouwde omgeving. Blijft eensgezind en 
saamhorig onder elkaar, zoals ik dat steeds on
der jullie heb mogen ondervinden. 
God zegene jullie allen. 
Mijn verdere familieleden en bekenden, aan u 
allen een laatste groet. 
Lieve Moeder Maria, haar diepe godsvrucht tot 
u bereikte telkens weer haar hoogtepunten in de 
bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes. 
Neem haar nu op in het Rijk van uw Zoon, waar 
zij voor eeuwig in Gods -liefde zal zijn. 
God onze Vader, blijf ons nabij, opdat we ga!o
vig verder gaan op de weg die voor ons ligt, op
dat die weg mag uitmonden in de schone vol
einding waar alles weer goed komt, waar alles 
nieuw zal zijn. Want U hebt gezegd: ,,Zie il< 
maak alles nieuw". 

Voor uw belangstelling en gebed tijdens de ziekte 
en bij het overlijden van mijn dierbare echtgenote 
en onze lieve moeder en oma, betuigen wij u onze 
hartelijke dank. 

H. J. BOERRIGTER 
Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, 13 juni 1977 


