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Ter dankbare herinnering aan 

CATHARINA THEODORA 
VAN DEN BOOGAARD 

weduwe van 

THEODORUS VAN HAALEN 

Geboren te Beuningen 28 februari 1912; on
verwacht overleden te Nijmegen, na het Sa
crament voor de zieken te hebben ontvangen , 
op 2 maart 1983 en begraven te Winssen op 
5 maart d.a.v. op het parochiekerkhof aan de 
voet van de eeuwenoude toren. 

t 
En wij - haar kinderen - meenden dat het zó 
nog heel lang had kunnen voortduren : moe
der altijd thuis om op te zoeken ; een hand 
uit te steken om haar ergens mee te helpen , 
maar vooral om een geïntereseerde gespreks
partner in haar te hebben met veel tijd , bij 
wie je zelf rustig kon worden. Daar - in de 
Deinsestraat - was moeder ook nog eens op 
te halen voor een korte tijd . Een feest voor 
onszelf en voor de kleinkinderen. Lang mocht 
zo 'n bezoek weer niet duren , want moeder 
was het liefste en het beste thuis bij haar 
vele planten en bloemen en met het borduur
werkje of iets dergelijks. Weliswaar een eind
je van de kinderen verwijderd , maar goed 
bewaakt en op haar wenken bediend. Aan
spraak van jong en héél jong , elke dag op
nieuw : een leven om lief te hebben . Om 
dankbaar voor te zijn . 

Slechts een paar weken na het overlijden van 
de buurvrouw, slechts 21 maanden na het 
overlijden van vader, gaat ze rustig van ons 

heen. Te vroeg! Te plotseling! Onze goede, 
meelevende moeder, onze lieve oma. Wat 
zullen we haar missen .... 

De lente met nieuw leven en bloemen . . .. 
moeder wacht er niet op. In plaats daarvan 
vindt zij een eeuwige lente bij U, Heer van 
leven en dood. In dankbaarheid vergezellen 
wij haar tot bij U en blijven met haar ver
enigd. Mogen moeder én vader bij U in 
vrede zijn. 

Om uw meeleven met ons bij het onverwacht 
heengaan van onze lieve moeder, schoon
moeder en oma, zijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


