


Dankbaar blijven wij gedenken 

CATHARINA TONIA DE BOER 
weduwe van 

JACOBUS KWAKMAN 

Zij werd geboren op 25 augustus 1902 
te Vollenhove en overleed/ gesterkt 

door de Ziekenzalving op 9 juni 1987 
in het ziekenhuis De Staasmaten fe 

Enschede. 
De H.Eucharistie bij haar uitvaart 

werd gevierd op 12 juni d.o.v. in de 
kerk van 11 De Goede Herder// te 

Enschede/ waarna de begrafenis op 
het r.k.kerkhof aldaar. 

t 
Meer dan 45 jaar is zij gelukkig ge

trouwd geweest en samen met haar 
man heeft zij met grote liefde en zorg 
hun groot gezin in goede en kwade 
dagen bestuurd. Het waren vaak kom
mervolle tijden/ waarin zij verkeerden/ 
waarbij nog haar eigen lichamelijke 
zwakheid vaak extra lijden meebracht. 

Toch wist zij haar blijmoedigheid te 
bewaren en aan de kinderen/ zonder 
enige vorm van eigenbelang/ alles te 
geven wat zij kon. Zij had voor elk 
kind een eigen plaats in haar hart/ en 
ook een pleegzoon kon nog meedelen 
in haar zorgende liefde. 

In latere jaren was het voor haar 
een vreugde om zoveel mogelijk on
der de mensen te zijn: zij ging naar 
de bejaardensoos/ toonde zich een 
echt gezelschapsmens en kon maar 
moeil ijk alleen zijn. 

Het meest heeft zij genoten van het 
gezelschap van haar kleinkinderen/ 
voor wie zij een onuitputtelijke aan
dacht en stralende levenslust had. 

Het meest kwam dit tot uitdrukking 
op haar verjaardag1 die ieder jaar een 
echt familiefeest werd. Kort geleden 
mocht zij tot haar vreugde ook nog 
overgrootmoeder worden. 

Heel haar leven is gekenmerkt ge
weest door een diep geloof: juist 
daarin vond zij de kracht voor haar 
taak in het gezin en voor het lijden 
dat haar overkwam. 

Zij had een kinderlijke liefde tot de 
Moeder Gods Maria : haar bedevaart 
naar Lourdes bleef haar schoonste 
reis in het leven. 

Moge zij/ nu haar eigen levensweg 
hier op aarde voltooid is/ haar vrede 
en liefde vinden in het Vaderhuis. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 
Haar kinderen/ kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


