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Ter gedachtenis aan 

HUBERTINA MARIA BOESTEN 

sinds 1940 weduwe van 

MARTINUS HUBERTUS DACKUS 

Zij is geboren in Ambij (gem. Maastricht) op 13 
augustus 1909. Zij is overleden op 28 augustus 
1987 in het Gerardus Majella·ziekenhuis te 
Hengelo. Na de gezongen uityaa~. in de 
RafaëVExodus·kerk te Hengelo, 1s ZIJ gecre
meerd in Usselo op 2 september 1987. 

Moeder was een geestelijk sterke vrouw, die 
haar levensopdracht goed heeft vervuld. 
Want al vroeg werd zij weduwe en moest zij 
met vier kinderen de oorlogsjaren trotseren. 
Met hard werken en grote zorgen had zij een 
dubbele taak, waarbij zij altijd de liefdevolle 
moeder is gebleven. Zij had zorg voor ons en 
wist met haar sterke karakter alles goed te 
regelen. 
Moeder had belangstelling voor ons, konden 
altijd bij haar terecht en had moderne opvat· 

tingen. Hel is om die r~n d.at ze haar kleil)
kinderen goed kon begnpen 1n hun levensst1~ 
en toekomstverwachtingen. Zij had met ieder 
van hen een persoonlijke band. 
Naast haar drukke en zorgzame leven, kon ze 
ook intens van het leven genieten. Met haar 
humor en opgewekt karakter wist ze steeds 
weer gezelligheid te scheppen die een uitstra· 
ling had op vele anderen.· Ze w!~ het leven. de 

l'uiste accenten te geven. DaarbiJ had ze dUJde
ijke uhgangspunten, die haar dierbaar waren 
en die ze ook niet losliet. Zo was haar geloof 
haar bijzonder dierbaar .. ze vond er in alle on:t· 
standigheden houvast 1n, met name ook 1n 
haar laatste levensdagen. Ze had een per
soonlijke band met God en zo kon ze haar 
leven in volle overgave en tevreden aan God 
toevertrouwen. 
Wij mogen geloven dat ze nu mag leven in het 
eeuwig geluk bij God. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw 
meeleven na het overtijden van onze lieve 
moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Kinderenen 
kleinkinderen. 


