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In gelovige en dankbare herinnering aan mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma 

HENDRIKA JOHANNA 
VAN DE WEER 

echtgenote van 
Bernardus Ernestus Augustinus Bootsveld 

Zij werd op 23 april 1914 te Bornerbroek gebo
ren. Op 2 september 1942 trad zij in het huwe
lijk met Bernard Bootsveld. Zij schonken het 
leven aan 6 kinderen. Na een gezamenlijke 
viering in mei j.1. ontving zij het sacrament der 
ziekenzalving. In de morgen van 12 augustus 
1989 is zij geheel onverwacht in het P.C. 
Borsthuis van ons heengegaan. Tijdens de 
plechtige Eucharistieviering en uitvaart op 16 
augustus hebben wij afscheid van haar geno
men en haar lichaam op het kerkhof te Saas
veld te ruste gelegd in het geloof dat eeuwig 
leven haar wacht en God haar de vreugde zal 

schenken van zijn koninkrijk. 

Zij was vroom, open en oprecht van karakter, 
ook recht toe recht aan. Haar liefde, zorg en 
meeleven vooral, ging uit naar familie en buurt. 
Zo heeft zij al jong de zorg van een gezin waar 
haar oom en tante van overleden waren op 
zich genomen. 
Ook als er in de buurt of bij familie een kind ge-

boren was, stond zij altijd klaar voor de werk
zaamheden in dat gezin. 
Vroom als zij was heeft zij met haar man heel 
wat bedevaartplaatsen mogen aandoen o.a. 
Kevelaer, Banneux, Lourdes en de Gerardus in 
Overdinkel. 
In vreugdevolle dagen was zij ons nabij. Zij 
was heel erg voor mooi en uitgaan. In dagen 
van zorgen en verdriet was zij aanwezig als 
een werkelijke en onmisbare steun. 
Ook haar schoonmoeder en Han heeft zij thuis 
in hun laatste levensjaren verzorgd. Ondanks 
alle zorgen in haar eigen gezin maakte ze tijd 
voor de KPO en was ze actief in de jeugdraad. 
De laatste jaren liet het geheugen haar in de 
steek, waardoor ze na 3 jaar dagtherapie vanaf 
juni 1988 dag en nacht verbleef in het P.C. 
Borsthuis te Hengelo, waar ze zich erg thuis
voelde en liefdevol werd verpleegd. 

Bernard Bootsveld, de kinderen, behuwd en 
kleinkinderen danken u oprecht voor uw mede
leven tijdens het verblijf in het Dokter P.C. Bors
thuis, bij het overlijden en de begrafenis van 
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Saasveld, augustus 1989 
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