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Dankbare herinnering aan 

RUDOLPHUS PETRUS ANTONIUS 
BOVENGA 

echtgenoot van 

PETRONELLA HENDRIKA EISSES 

Hij werd geboren op 14 juli 1934 te Sassen
heim. Op 48-jarige leeftijd heeft hij in tegen
woordigheid van vrouw en kinderen , zeer 
bewust en zonder protest, zijn leven tot een 
einde zien komen in het Koningin Juliana 
Ziekenhuis te Hengelo op 24 april 1983, ge
sterkt door de genademiddelen van de Kerk . 
Op 28 april hebben we in een gezongen 
Eucharistieviering God gedankt voor het vele 
goede dat we door hem hebben ontvangen . 
Daarna hebben we hem te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof in zijn woonplaats Zenderen. 

Zeer zwaar wordt dit verlies gevoeld door 
familie , vrienden, kennissen en plaatsgenoten. 
Hij was een persoon waar iedereen graag mee 
te maken had . . 
Hij had als zakenman succes en iedereen was 
daar blij om. 
Hij stond dan ook altijd klaar om te helpen 
en was naast een goede zakenman een heel 
goed meps. 

Hij had eigenlijk maar één slechte eigenschap; 
hij kon niet "nee" zeggen. Daardoor werd er 
zo vaak een beroep gedaan op zijn practisch 
inzicht en hartelijke medemenselijkheid. 
Hij had zeer veel vrienden en genoot er echt 
van om een groot aantal mensen om zich 
heen te hebben met wie hij over alle moge
lijke zaken op zijn eigen prettige en vriende
lijke manier kon praten. 
Als er ergens problemen waren, was hij de 
man die met zijn zakelijk inzicht en zijn harte
lijk meeleven, adviezen kon geven waardoor 
ze werden opgelost. 
Bij dat alles was hij doodsbang dat hij zijn 
gezin tekort zou doen. Hij hield zielsveel van 
zijn vrouw en dochters en dit is voor hem 
het zwaarste geweest bij het afscheid nemen 
van dit leven; dat hij vrouw en kinderen ver
driet moest doen. 

Moge God deze goede mens belonen met de 
eeuwige vreugde van zijn tegenwoordigheid. 

Voor uw meeleven tijdens de zware dagen 
van zijn ziekte en het overlijden heel hartelijk 
dank. 

Nel Bovenga-Eisses 
Kitty en Bert 
Monique 


