
Jullie begrepen wat ik bedoelde 
maar ik kon ;uffie niet zeggen 
wat ik voelde. 
Ik had niet langer meer de kracht, 
laat mi; nu rusten in vrede, zacht. 

Ter gedachtenis aan 

Berendina Geert ruida Maria 
van der W oning 

echtgenote van Gerhard Boers, 
geboren op 2 februari 1943 te Glaner
brug en is van ons heengegaan op 21 
maart 1991 te Losser. Na de Liturgie 
van haar uitvaart, vond de crematie 
plaats op 25 maart te Usselo. 

Het plotselinge heengaan van Ma heeft 
ons allen overvallen. We wisten dat 
Ma erg ziek was, maar we hadden, 
met haar, de hoop dat het eindelijk 
!:-eter zou worden en dat licht zou 
doorbreken na het donker van een lan· 
ge nacht. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Ma zullen wij altijd dierbaar in herin· 
nering houden als een lieve moeder en 
een toegewiJde, zeer eenvoudige vrouw. 
Z ij is altijd heel goed voor ons ge
weest. Ons gezin was alles voor haar. 

Bezorgd om ons, vergat ze eigeniijk te 
zorgen voor zichzelf. 
Bijna 25 jaren was zij getrouwd, in 
lief en leed met gelukkige en minder 
gelukkige momenten. 
Ma praatte niet veel en het viel haar 
zwaar om zich te uiten. Zo heeft zij 
gaandeweg in haar leven vol van op
offering en zorg, vele dingen opgekropt 
en voor zichzelf gehouden. Ze wi lde 
zoveel uiten, maar het bleef steken in 
haar hart. Dit laatste jaar werd zo 
voor ons allen zwaar. 
In verslagenheid, maar ook in dank
baarheid voor al haar lieve zorgen om 
ons, leggen we haar · samen met on
ze eigen vragen . neer bij Hem . die 
zelf zo ondoorgrondelijk is. Als geen 
ander, Heer, doorgrondt U ons hart en 
kent U Ma. 
Geef haar dan die gewenste rust en 
ons Uw troost en kracht. 

Voor uw medeleven en uw aanwezig
heid bij haar uitvaart en crematie, be
tuigen wij u or.ze oprechte dank. 

Gerhard Boers 
René en Martijn 




