
Dankbaar denken wij terug aan 

MARGARETHA MARIA 
TER HAAR 

echtgenote van 

Gonario Boë. 
Ze werd geboren te Oldenzaal op 

31 december 1939 . • Ze overleed, na 
het ontvangen van de Sakramenten 

der zieken te Lourdes, op 8 augustus 
1987. - We deden haar uitgeleide 

tijdens de Uitvaartdienst in de Sint 
Jacobuskerk te Enschede op 12 aug. 
d.o.v. - Daarna volgde de crematie. 

plechtigheid te Usselo. 

t 
RITA was een liefdevolle echtgenote 

voor GONAR/O en een zorgzame 
moeder voor MARIO en ANGELO, die 
ze een fi jne jeugd heeft gegeven. 
En later was ze dol op NATASJA, 
haar kleinJ(ind. 
Haar zorg en aandacht gingen zelfs 

verder dan haar gezin: 18 jaar werkte 
ze in de gezinszorg en meerdere jaren 
hielp ze donderdags'avonds klanten 
te bedienen. - Met haar blijmoedig 
karakter ging ze graag met veel 
mensen om. 

Ze genoot van de vacanties op 
Sardinië. Ook dáár nam ze veel men. 
sen voor zich in door haar belang
stelling. En meer dan eens deed ze er 
mee aan de jaarlijkse, toch vermoei
ende Mariaprocessie, zelfs toen ze al 
ziek was. 
Acht jaar heeft ze dapper gevochten 

tegen haar ziekte. Alles had ze daar
voor over. En heel open praatte ze er 
over. - Maar tegelijk had ze een groot 
vertrouwen op Maria : " Die helpt me~. 

Haar vurige wens nog eens naar 
Lourdes te kunnen, kon in vervulling 
gaan dankzij de steun van meerderen. 

Daar heeft ze in haar geloof de 
kracht gevonden voor haar laatste 
stukje levensweg 

Nu is ze heel zeker, op de voorspraak 
van Maria, die voor ons bidt: 

"nu en in het uur van onze dood" 
bij God. 
Lieve man, Mario, en Angelo, zo graag 
was ik nog bij jullie gebleven. Maar 
over de dood heen blijven we met 
elkaar verbonden. • Vanuit de hemel 
blijf ik voor jullie zorgen. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
Gonario, Mario en Angelo Boë 


