
In dankbare herinnering aan 

EGBERTDINA DE BOER 

echtgenote van 
Wilhelmus Gerhardus Maria Evers 

Zij werd geboren op 12 januari 1914 in 
Enschede. Na het ontvangen van het Sa
crament van de Zieken overleed zij op 
12 september 1982 in Oldenzaal. Na de 
viering van de Eucharistie in de parochie
kerk van de H. Drieëenheid, werd zij op 
15 september d.a.v. begraven op de be
graafplaats aldaar. 

"Uwe gelovigen toch, Heer, wordt het 
leven verandert, niet weggenomen; en is 
het huls van dit hun aardse bestaan een
maal ingestort, dan staat in de hemel een 
eeuwige woning gereed." 
Dit hoopvol en gelovig gebed hebben wij 
gericht tot de God en Schepper van de 
mens, die voor ons steeds heeft willen 
leven. Als echtgenote was zij meer dan 41 
jaar degene, die warmte en sfeer bracht 
in huis. Door haar inzet en levenslust, en 
ook haar attentie voor kleine menselijke 
momenten, maakte zij haar huis tot een 
thuis voor haar man. Voor haar zoon en 
dochter en later voor haar schoonzoon 
en schoondochter was zij de mens, die je 
al begreep zonder dat je gesproken had. 
In eenheid en vrede wist zij het leeftijds
verschil te overbruggen en haar kinderen 
tot levensvrienden te maken. Martin en 
Nicole hadden als kleinkinderen een zeer 

speciale plaats in haar hart. Aan hen heeft 
zij misschien wel het meest beleefd, hoe 
goed het is, dat God mensen op hun 
levensweg aan elkaar geeft. Groot was de 
teleurstelling, toen een ziekte haar leven 
ging bedreigen. Haar levenswil moest 
het opnemen tegen een kwaal, waaraan 
menselijkerwijs geen baat te verwachten 
was. Op een moedige wijze heeft zij laten 
zien, hoeveel het haar ter harte ging, als 
ze maar thuis mocht blijven. 
Zij zelf en wij, samen moesten wij ons 
overgeven aan de overtuiging dat aan 
God de grenzen van ons leven zijn. Hij ziet 
nu over haar dood heen neer op zijn 
dienares, aan wie Hij leven schenkt zonder 
einde. Haar levenswil vindt nu in God Zelf 
rust en vrede. 
Lieve man, kinderen en kleinkinderen, 
dank voor jullie zorg tijdens mijn ziekte. 
Bij God zal ik voor jullie tot steun en 
kracht zijn. Bewaar in jullie leven alles 
wat mij dierbaar was. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, en onze onvergetelijke moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wlj U 
hartelijk dank. 

W.G.M. Evers 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, september 1982 


