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Een dankbare herinnering aan 

Anna Catharina van den Boogaert 
echtgenote van 

Johannes Franciscus Menting t 

Zij werd geboren te Nederweert op 7 juli 1907 
en overleed te Someren op 16 juli 2001. 

Moeder was een vrouw met een sterke wil. Voor haar 
omgeving niet altijd even gemakkelijk, maar wie haar 
goed kende, wist daar toch mee om te gaan. Het 
verlies van vader, nu 20 jaar geleden, was voor haar 
een grote slag. Haar kinderen en kleinkinderen gaven 
haar veel steun om dit verlies te aanvaarden. Ook van 
haar achterkleinkinderen kon ze met volle teugen 
genieten. Ze vulde haar tijd met het schoonhouden 
van haar huis, het klaar maken van 't eten. En samen 
met Nico hield ze de tuin bij en de groenten, en haar 
grootste liefde waren de bloemen. In haar vrije tijd 
maakte ze schortjes voor de Welfare en breide ze 
sokken voor de hele familie . 
Toen haar gezichtsvermogen wat terug liep moest ze 
met deze aktiviteiten stoppen. Naarmate de jaren 
toenamen, nam ook haar gevoel voor eenzaamheid 
toe. Vaak is er gesproken over het bejaardenhuis, !\ 
maar ze kon deze stap erg moeilijk zetten. Uiteinde- 1 

lijk koos ze toch voor het bejaardenhuis omdat ze 
inzag dat het thuis niet langer meer ging. 
Ze heeft daar een goede tijd gehad, mede omdat haar 
zussen er ook verbleven. Geleidelijk aan liep haar 
gezondheid verder terug, de ongemakken en pijnen 
werden een deel van haar leven. 
Ze raakte soms erg in de war waardoor ze erg onrustig 
werd, ze wilde dan naar huis. Ze was niet thuis. 
De krachten begonnen af te nemen, maar gelukkig 
was ze op haar 94e verjaardag erg helder, en ze heeft 
dan ook volop genoten van het samen zijn. 
Ook toen ze vorige week donderdag de laatste H. Sa
cramenten ontving, was ze helder en deed ze volledig 
mee in het gebed. 
Toen was het genoeg, haar einde naderde snel. 
Vandaag nemen wij met een tevreden gevoel afscheid 
van moeder, omdat de weg van haar sterven kort heeft 
mogen zijn. 

Heel hartelijk dank aan ieder die haar in Sonnehove 
met zoveel liefde hebben omringd. 

Voor de blijken van medeleven betoond na het over
lijden van onze moeder, oma en oud-oma zeggen wij 
u oprecht dank. 

Kinderen, klein- en achter
kleinkinderen Menting 


