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Ter dankbare hennnenng aan 

Gerhardus Johannes de Boer 
echtgenoot van 

WILHELMINA MATHILDA OONK 

HIJ werd op 12 september 1894 in Borne ge
boren. Na een lang en welbeeteed leven is hij 
op 4 augustus 1~ in alle rust In het zieken
huls te Hengelo ov overleden. Op 7 augustus 
was zijn uitvaart in de 0 L. Vrouwekerk, waar
na hiJ te rusten werd gelegd op het r k. kerkhof 

van Hengelo ov 

.. Ore et labore' ( .. B1d en werk") Dat was zijn 
motto en dat vat zijn manier van leven goed 
samen. 
Hij was heel godsdienstig van aard en heeft In 
zijn leven veel gebeden. tot op zijn sterfbed 
toe. HIJ ging graag naar de kerk en het speet 
hem dat hij dit de laatste tijd niet meer kon. 
Vanuit deze levenshouding heeft hiJ ook voor 
zun vrouw en zijn gezin geleefd en gewerkt. 
HIJ h1eld veel van zijn vrouw. B!)na 07 jaar lang 
mochten ze lief en leed met elkaar delen: het 
verdriet van de dood van zoon Bep op het eind 
van de oorlog, maar ook het mooie van de reis 
om de wereld naar hun dochter In Nieuw Zee
land en van al die andere kle1ne en grote din
gen van het leven. 
Voor zijn kinderen was hij heel zorgzaam en 
meelevend. Zijn kleinkinderen hadden in hem 
een geweldige opa. Hij schiep een hechte en 
fijne band tussen hen allen. Het mooist vond 
h!J het, als hiJ hen allen samen om hem heen 
zag. 
HU was hoffelijk voor iedereen en woog zijn 
woorden nauwgezet. voor hiJ iets zei , want hij 
wilde nooit iemand kwetsen 

Hij was een dankbere man. Dankbaar dat hiJ 
zo lang en gezond mocht leven, dat hij in zijn 
JOnge jaren zoveel had kunnen leren, dat de 
mensen zo goed voor hem waren en dat hiJ zo
veel geluk in zijn leven had gekend. Tevreden 
en In alle rust Is hU dan ook naar God gegaan 
Moge hij daar voor altUd in vrede zijn. 
Vader. dank je wel voor al je zorg en liefde. 
Opa. we vergeten je nooit I 

0. Jezus die gezegd heeft: " Ik ben het Levend 
Brood. dat uit de hemel Is neergedaald en wie 
Mij eet zal leven, el is hij ook gestorven", 
wees onze kracht en onze troost. 
Moeder van Alt!Jddurende Bijstand en Hulp ven 
de Christenen. bid voor ons 

Uw meeleven t•Jdens de ziekte en na het heen
gaan van mijn lieve man en onze onvergeteiUke 
vader en opa, heeft ons erg goed gedaan. We 
zijn U daar erg dankbaar voor. 

Hengelo ov, augustus 1965 

W. M. de Boer-Oonk 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


