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Veel fijne herinneringen verzachten 

ons verdriet. 
Voorgoed uit ons midden 

maar voor altijd in ons hart 

Albert Boekema 

echtgenoot van Johanna Nabers. 

Geboren te Lonneker op 27 december 1914. 
Overleden te Glanerbrug op 8 augustus 2003. 

Zonder voorbij te willen gaan aan het verdriet 
kunnen we er vrede mee hebben 

dat mijn man, onze vader, opa en mijn' broer 
uit ons midden is heengegaan. 

We bewaren aan hem een mooie herinnering. 

Pa was een lieve, bescheiden en zorgzame 
man zonder veel woorden. 
Samen met Johanna heeft hij genoten van zijn 
kinderen en kleinkinderen. 

Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje. 

Na vele jaren hard te hebben gewerkt kon hij 
enorm genieten van zijn pensioen. 

Hij fietste graag en zaterdagsmorgens was hij 
nooit thuis te vinden, hij ging dan altijd te voet 
op weg naar de Flörbachkapel in Gronau. 
De afgelopen vier jaar werden er steeds meer 
beetjes van hem afgenomen, zelfs een potje 
kaarten of gewoon de krant lezen ging niet 
meer. 
Hij kon niet echt meer van het leven genieten. 
De laatste anderhalf jaar van zijn leven heeft 
hij doorgebracht in verpleeghuis Brugger
bosch. Elke maandag en vrijdag kwam 
Johanna om de middag samen met hem door 
te brengen, onder het genot van een kopje 
koffie en een plakje cake. 
Ook zijn kinderen en broer kwamen geregeld 
langs. Tot aan de laatste dag heeft hij ons 
altijd gekend . 
Wij zijn blij dat hij rustig van ons is heen
gegaan en hem verder leed bespaard is 
gebleven. 
Wat we hier niet onvermeld mogen laten was 
zijn diep geloof in God en Christus. 
Vol overgave heeft hij zijn leven gelegd in de 
handen van God. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden 
na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, opa en mijn broer betuigen wij onze 
oprechte dank. 

J.B. Boekema - Nabers 
Kinderen, kleinkinderen en broer 


