
Al lang zijn we jou kwijt, 
je was er wel en ook weer niet. 
Helpen konden we niet, 
vaak deed ons dit veel verdriet. 
Je wens is laat in vervulling gegaan. 
Net als vader ben je vredig ingeslapen. 
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Dankbare herinnering aan 

Engelina Hermanna Maria Boers - Huttenhuis op Bevers 

weduwe van 

Hermannus Johannes Boers 

Ze werd geboren op 8 december 1 919 te Overdi n kei. 
Moeder is vredig ingeslapen op 27 juli 2008 in haar vertrouwde 
omgeving van Verpleegcentrum Oldenhove te Losser. 
Graag hadden we je hand vastgehouden, je was alleen toen 
je overleed. Moeder is begraven op het R.K. kerkhof van de 
St. Jacobus de Meerdere te Lonneker. 

Moeder is opgegroeid in Overdinkel in een gezin van 7 kinderen. 
Haar vader overleed toen zij 5 jaar was. Zij groeide op met een 
strenge stiefvader. Moeder wilde graag gaan leren. Dit werd 
door haar ouders niet ingewilligd. Met 12 jaar ging moeder in 
betrekking tot aan haar huwelijk met vader. Met veel warmte en 
humor denken we terug aan je verhalen over deze periode die 
beslist niet altijd even leuk was. Voor, tijdens en na de moeilijke 
oorlogsjaren heb je steun gekregen van, voor jou, belangrijke 
mensen. 
In 1948 zijn vader en moeder getrouwd. Moeder kwam inwonen 
bij vader op de boerderij samen met zijn ouders en ongehuwde 
zussen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat vader de slagerij 
zou voortzetten. Uiteindelijk werd het toch het boerenbestaan. Zij 
heeft de keuze van vader gerespecteerd. 
De keuze viel haar zwaar, zij wilde het boerenleven liever niet. 
Van het stadse bestaan genoot zij. 
Het opstarten van een eigen gezin en het samen leven met 
meerdere generaties in hetzelfde huis vroeg veel energie 

van moeder. Zij heeft met grote toewijding haar taken en 
verantwoordelijkheden op zich genomen. 
Haar zorg en aandacht ging uit naar haar gezin en naar de 
ouders van vader en in het bijzonder naar oma. Moeder 
was een krachtige hardwerkende en zorgzame vrouw. Haar 
kinderen Harry, Gerrie en Hubert werden kort na elkaar 
geboren en Frans en John vele jaren later. Het groot brengen 
van de twee jongste kinderen vroeg, gezien de leeftijd van 
vader en moeder, aandacht en was zwaar. 
Moeder vulde haar rol als oma met elk kleinkind anders in. 
Moeder maakte ondanks haar drukke bestaan tijd vrij voor 
hobby's, tuinieren, kaarten, kegelen, breien. Maar ook het 
verzorgen van haar kippen had haar aandacht tot aan de dag 
van overplaatsing naar Oldenhove. 
Moeder hield van dansen, was fanatiek in het spel en wilde 
graag winnen. 
Het verlies van haar man en onze vader had op moeder een 
grote impact. Zij moest haar leven invullen zonder haar steun 
en toeverlaat en dit gemis is altijd gebleven. Het zelfstandig 
wonen overvroeg haar mogelijkheden. Zij heeft hierin de steun 
van haar kinderen gevraagd. 
In herinnering blijven vooral haar grote doorzettingsvermogen, 
haar toewijding en haar zorgzaamheid. Moeder was oprecht 
en puur. Dit leverde komische situaties op. 
Zij kon als een kind genieten van streken. " Er moet ook nog 
wat in zitten" zei ze altijd. 
Gedurende haar laatste levensjaren werd moeder verpleegd 
in Oldenhove. Zij leed aan dementie. Moeder toonde hier veel 
warmte en genegenheid voor zowel haar kinderen als het 
personeel. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij de uitvaart en 
begrafenis van moeder zijn wij u dankbaar. 

Familie Boers 




