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Muinlla Oerardlla Boerrigter 

ZiJ IS 11 aug, 1894 ta l..ossar geboren en over• 
leed tl! Louer 26 febr. !974, voorzien van het 
S:icrament der stervenden. Op 2 m11art d ,;t v 

werd haar lichaam Ier ruste gelegd op hei 
R K. kerkhof te Lo.sar. 

Zoals Chriatua Z1Jn kerk verg"iqkt rne1 hel moo
terdLaadja, dat uitgroeit tot een yrote boom, 
zo zouden WlJ ook h.,..t ,even van dCIZ~ vrouw, 
d:" door haar cl1"p g-louf op d- plc.t•"llnge 
dood voorh•re1d V1.ä.s, en haar mar. kvnr1e11 
vergeh)ken. Immers b~Jden OPg:mnen m•t oen 
klein wml:eltJe, dat laugzem~rhar.d door hun 
he!de lOt elkaar, arbeid en z.Jrg u1:groe1de tot 
"en grote nak, die naar hun •oorb -1 :1 door 
bun i.oon en d.lens vrou-.v voon~~z~t werd. :ÜJ 
wu vooral een gastvrouw voor de .klanten 
Maar boveual waa r:lJ rnc.,...der m~t t'.t!:O hêfd•· 
vol hen voor baar kmderen. Ha ar h4r t wer i 
eYenala dot von Marn, onz~ }..1~eaar Oods, 
n:>orboord met het smarteh1k •1erlies v&n h.\ar 
t"Nee lrindeor&n, ·naarvan de een als bno Vdn 

anderhalf jRftr en de ander i:llS moeder v.J.n 
tlrn• ~1ndcrwn stierf. 
Haar aa110~1rcuwd~ kinderen en kleinkinderen 
waren hattr even Jujf als hiidl l:'iOen kind~rc:!n, 
Daarom deed bet haar p11n toen haar schuo n
zoon stierf, waA .-.ro t'>f-':r.Orgd over hsar 21eke 
schoondocht•r en leefae tot bet lödlBle ogen
bhk 1nte111 m&1 de z::-t::-tic mee. 
Da11kbaar voor de :1efde vo.n haar man ~n vl')or 
de lte!devolle 7'0rg van alien die baar om. 
ringden. Js zij b•~nyeyaan naar h .... 1 eeuw J 
Vaderhu1s en daar een vocr3preekste-r za1 Z1Jn 
voer hanr dier.baren. 

1-l eer geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw bhJk•n van medeleven biJ het heen. 
gaan van mijn heve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, en de laa1ste eer aan haar 
bewezen, ZlJn waj U zeer dankbaar. 

M. G. Bo'?rrigter 
kinderen, klein. en 
achterkleinkinderen 


