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Ter dankbare herinnering aan 
ANTONIA JOHANNA BOMERS 

weduwe van 
Hermanus Hendrikus Wielens 

Zij werd geboren 16 april 1895 te Eiber
gen (Holterhoek). Eerder voorzien van 
het Sacrament der zieken, overleed zij 
plotseling op 24 augustus 1981 te Eiber
gen. Op 27 augustus d.o.v. hebben wij 
haar vanuit de Mattheus parochie te 
Eibergen begraven op het R.K. Kerkhof 
aldaar, waar het de verrijzenis wacht. 

Zij was een sterke vrouw, die het leven 
met zijn vele kanten aankon. Opgewekt
heid, een groot vertrouwen, mild van 
oordeel en van omgang en een nooit 
aflatende zorg voor degenen waarvoor 
gezorgd moest worden, waren de ken
merken van haar karakter en leven. 
Daardoor kon zij het leven aan met zijn 
blijde en verdrietige kanten, met zijn 
voorspoed en zorg. Haar hele leven 
heeft zij klaargestaan en hard gewerkt 
voor haar man, haar gezin, haar familie 
en het bedrijf. Nooit was haar iets te 
veel. Met vreugde genoot ze van haar 
kinderen en kleinkinderen met wie ze 
zich gelukkig voelde. 

Zij is na een welbesteed leven in vrede 
gestorven, vertrouwend dat zij haar 
leven naar best vermogen had vol
bracht. Wij die achterblijven, en vele 
anderen die haar gekend hebben, wéten 
dat het zo is en zullen haar dankbaar 
blijven. 

God Vader, Wij danken U voor het vele 
goede dat door haar tot ons kwam. 
Wij geven haar aan U over in het ver
trouwen dat zij bij U in goede handen 
is. Zoals U haar en ons nabij was in ons 
leven, blijf haar en ook ons nabij door 
deze dood heen. Dat vragen wij U door 
Hem, Die beloofd heeft: "Ik ben de Ver
rijzenis en 't Leven"; Jezus Christus, 
onze Heer. Amen. 

Voor het vele blijken van medeleven, 
ondervonden tijdens en na het over
lijden, van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij U onze welgemeende dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


