
Dankbaar gedenken wij 

Hendrika Francisca Boerekamp 
echtgenote van 

Joannes Godefrldus Hubertus Vossen 
Geboren te Someren 24 oktober 1900, 
overleden aldaar 30 oktober 1981. Wij 
hebben afscheid van haar genomen in 
de Eucharistieviering in haar parochie
kerk te Someren-Noord, waarna wij 
haar te ruste hebben gelegd op het 

kerkhof van de H. Lambertus te 
Someren-Dorp. 

Zaterdag 24 oktober heeft ze nog heel in
tens, samen met haar man, kinderen, aan
getrouwden en kleinkinderen, haar 81ste 
verjaardag 9evierd. Niemand durfde er toen 
aan denken, dat dit tevens haar laatste ver
jaardag was. Zij zelf wellicht ook niet. 
Een zachte dood, eerder dan haar man, dat 
was haar vurige wens. Zo mocht ze het ook 
beleven. Het overrompelt de achterblijvers. 
De eerste reaktie is dan ook teleurstelling 
en verdriet, in het bijzonder bij haar man 
Meer dan vijftig jaar mochten ze zoveel 
samen aan vreugde en verdriet beleven. 
Zo'n plotseling scheiden, zonder afscheids
woord, valt dan zeer hard. 
Maar denk je er verder op door, dan mag Je 
alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar dat 

haar wens in vervulling is gegaan. Dankbaar 
dat je zo'n fijn mens zo lang in je midden 
mocht hebben. Iemand die een en al hart 
had voor haar gezin en goed was voor 
anderen. Een vrouw, die recht door zee was 
en ieder het zijne gaf. 
Ze was 9elukkig en blij, dat een van haar 
kinderen voor het religieuse leven koos. 
Ook bezorgde het haar veel vreugde, dat ze 
zo vele gebeurtenissen, van geboorte tot 
trouwen, rond haar kleinkinderen mocht 
meebeleven. 
Moge dit alles, vooral voor haar man, een 
troost zijn waarmee hij verder kan leven: 
temidden van al zijn dierbaren. Een moo1 
beeld van haar blijft bij hen leven én bij de 
Schepper van ons allen. Bij Hem leeft ze op 
een onvoorstelbare manier voort. Dat was 
haar intens diep geloof, want een gelovig 
mens dat was zij. 

Uw medeleven en belangstelling, be
toond bij het overlijden en de begra
fenis van mijn lieve vrouw en onze 
dierbare moeder en lieve oma, is 
voor ons een grote steun en troost 
geweest, wij danken u daarvoor. 

J G. H. Vossen 
kinderen en kleinkinderen 


