
Dankbare herinnering aan 

Harry Boers 

Hij werd geboren op 2 april1948 

en is overleden op 24 JUli 1996. 

Harry IS iemand d1e h1eld van het leven, een 
echte levensgenieter. Op de leeftiJd v<1n 28 

1aar leerde hij mij kennen, ZIJn wilde jaren had 
hij achter z1ch gelaten. WIJ Wilden 1ets moo1s 
opzetten en voor ons trouwen verbouwden wij 
de boerderiJ W1j hebben 3 kinderen gekregen , 
hij was hier gek mee en hiJ w1lde een goede 
toekomst voor ons opbouwen. Alles wat h1j in 
zijn hoofd had gezet moest en zou bereikt 
worden en dat lukte hem. In 15 jaar tijd heeft 
hij het bednJf Harbo opgebouwd, hij was er 
trots op en werkte e•genhJk altiJd niets was 
hem te veel. Op zijn geliefde "Hoge Boekel" 
was 1edereen welkom. Vorig jaar was de 
openmg van de nieuwe zaak, hij was zo trots, 
een jaar later stortte onze wereld in bij het 
~or::ln van de afschuwelijke boodschap dat 
Harry een ongeneeslijke z1ekte had . Harry 

bleef positief denken, samen slaan wij er ons 
wel doorheen. Het is ons alt11d gelukt te 
bereiken wat wij wilden dus zal het nu ook 
wellukken Hijheeftgevochten. zich uiteindelijk 
bij het onvermijdelijke neergelegd en alles in 
het werk gesteld om de toekomst voor mij en 
de kinderen veilig te stellen. Dit is hem ook 
gelukt, zo z1ek als h1j was Hij had zo graag 
wil len rentenieren na ziJn intensieve werk
zaamheden bij Hamacher en Harbo. In zijn 
laatste levenfase 1s Harry op ziJn verzoek 
steeds bij ons gebleven. Wij hebben afscheid 
kunnen nemen op een wijze die geheel bij 
Harry past, mtens1ef en tot het laatst toe ook 
nog met een zekere mate van humor. 
HIJ 1S vredig van ons heengegaan en wij z~llen 
a I tiJd in liefdevolle herinnering aan Harrybhjven 
terug denken. 

WIJWillen iedereen heelerg harteli]kbedanken, 
voor alles wat ze voor Harry en ons tijdens 
zijn z1ekte en na zijn overliJden hebben gedaan . 
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