
Dankbare herinnering 
aan 

Helena Aleida Maria Koel 
weduwe van 

Antonius Johannes Boxelaar 

Zij werd geboren op 10 november 1906 
in Vriezenveen en overleed te Oldenzaal op 
30 mei 1994, na te zijn voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving. Op 2 juni 
hebben we afscheid van haar genomen in 
Oldenzaal. Daarna volgde de crematie in 
Usselo. 

Moeder is voor ons, haar vier zoons en 
dochter, een goede en bezorgde moeder 
geweest. Zij volgde ook met grote belang
stelling het wel en wee van haar kleinkinde
ren. Zij heeft met vader 'n gelukkig huwe
lijksleven gehad van meer dan vijftig jaar. 
Zijn dood op 17 juni 1983 betekende voor 
haar 'n zwaar verlies, want zij bleef alleen 
achter in haar woning te Hengelo. Zij vond 
troost en kracht in haar katholieke geloofs
overtuiging en in de liefde en belangstelling 
van haar kinderen en kleinkinderen. 

Op 1 december 1989 werd zij opgenomen 
in het verzorgingshuis " De Molenkamp " in 
Oldenzaal. Ofschoon zij daar een goede en 
liefdevolle verzorging kreeg. heeft zij er toch 
nooit goed kunnen wennen en had zij heim
wee naar haar vele goede kennissen in 
Hengelo. Zij ging de laatste maanden zowel 
geestelijk als lichamelijk sterk achteruit en 
werd steeds hulpbehoevender. Zij verlangde 
naar de dood. Deze kwam tenslotte toch 
nog vrij onverwachts en was voor haar als 'n 
bevrijding uit lijden en eenzaamheid. Na 
haar dood vonden wij in haar kamer 'n 
snippertje papier waarop zij de volgende 
zinnen geschreven had:" God is mijn Vader, 
bij hem is 't goed. Zorg voor mijn kinderen zo 
niemand het doet.• Deze woorden tekenen 
haar als 'n gelovige vrouw en 'n bezorgde 
moeder. Wij houden aan haar een heel goede 
herinnering en gedenken haar in ons gebed. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven na het overlijden van 
onze moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


