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Ter dankbare herinnering aan 

BONTE DE BOER 

echtgenoot van 

ELISABETH JOHANNA MARIA VAN DEN DONK 

Hij werd geboren te Irnsum 29 oktober 1900 en is 
in de vrede van Christus overleden te Enschede 
11 april 1974. Zijn lichaam werd vanuit de St. Nico-

laaskerk te Denekamp te rusten gelegd op het 
r. k . kerkhof aldaar op 16 april 1974. 

Een diepgelovig en getrouw mens is van ons heen
gegaan. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook ge
storven, vol overgave aan God en de mensen . 

Samen met zijn vrouw bouwde hij het gezin zo op , 
dat hun kinderen een goede toekomst tegemo et 
konden gaan. Hij was een zorgzame echtgenoot en 
een liefdevolle vader, die vanuit zijn gedegen op
vattingen over het leven altijd begrip wi st op te 
brengen voor de ander. In zijn eenvoud en harte
lijkheid maakte hij velen tot zijn vrienden . 

Vanuit zijn functie in het maatschappelijke leven 
heeft hij zijn opdracht vervuld met kennis van za
ken, maar ook met grote toewijding en zorg. Hij 
heeft de gemeenschap gedi end zolang hij kon , en 
ook de teleurstellingen in zijn leven heeft hij ver
werkt vanuit zijn overtuigd christelijk geloof dat wij 
groot zijn als we weten te dienen . 

Voor zijn dierbaren en voor allen die hem op 
zijn levensweg ontmoetten, was hij een vriendelijk 
en hartelijk iemand. Hij hield altijd zijn belangstel
ling voor het wel en wee van de medemensen tot 
de laatste dagen van zijn leven. 

Bij alle dankbaarheid voor deze fijne mens zijn we 
bedroefd over zijn heengaan. De gedachte dat deze 
getrouwe dienaar is overgegaan naar het eeuwige 
leven bij God, die de Heer is van leven en dood, 
is ons een grote troost. 

Mijn dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik 
dank jullie voor alle zorg en liefde voor mij. Ook 
dank ik mijn familie, vrienden en kennissen voor 
uw goedheid en vriendschap. 1 k ben nu van u 
heengegaan, maar bewaart mij in uw gebed en 
herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor de betoonde belangstelling en medeleven tij
dens ziekte en na het overlijden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en pake, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Denekamp, april 1974 
Wilhelminastraat 19 

Bels de Boer-van den Donk 
kinderen en kleinkinderen 


