
Ta herinnering aan 

CORN~ LIS l \~tBERTUS BOERE~ 

<'Chtgenoot ,·an 

MARIA V .-\X B~.F.K 

Geboren te Princenhage op 28 juni 1897 
en overleden te Ettcn-Leur op 4 januari 
1979, voorzren van het Sakrament der 
Zieken. 

Rusug en gelaten is vader op SI-jarige 
leeftijd van om heengegaan. Rustig 1oals 
,,lujd 1ijn lt'ven was geweest. Voor hem 
hotfdc het nu niet meer. 
De laatste tijd was hij eigenlijk het tcgt'n· 
d<·d van "at hij altijd was geweest. De 
rr.an die vroeger altijd bezig was voor zijn 
boerderij cu 1.0 \oor zijn gezin, takelde 
lanl!/.aam at. Het deed hem pijn, dat hij 
niet mt·er uit d<' voeten kon, en zijn lnen 
op crn stoel mol"st slijten. 
Tot"n hij dan ook naar het ziekenhuis 
moc·q, hetekende dit. voor hem tevens 
afscheid rwmcn voor altijd van zijn woon· 
hui>. :'\.t.u ht't verzorgingstehuis ging hij 
allc·en maar om te sterven. Zelfs zijn 
hdan~~t<"lling voor anderen nam geleide· 
lijk .tan af. 

Hij was een gelovig man, eenvoudig van 
hart en van aard. Meer een man van de 
daad dan van het woord. Resoluut in wat 
hij zich voorgenomen had. De herinnering 
blijft ons aan een goede man, een zorg· 
zame vader en een goede vriend. 
Mijn liefste vrouw, samen hebben wij 
een lang leven mogen hebben. Wij hebben 
samen hard moeten werken, maar het 
heeft ons toch veel geluk gebracht. 
Beste kinderen en kleinkinderen, ik vond 
het erg fijn, als jullie even langs kwamen 
voor een praatje. Dat heeft mij steeds 
goed gedaan. 
Ik ga nu van jullie heen om te genieten 
van de eeuwige rust en vrede bij God. 
Ik wacht op jullie. 

Voor uw belangstelling en deelneming, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, be· 
tuigen wij U onze oprechte dank. 

M. Boeren-van Beek 
Kinderen en kleinkinderen 

Etten· Leur, januari 1979. 


