
Met Christua gelede.o hebbende op narde, werd op 
Vrijdag 30 Juni van het jllbeljaar t9S0 voor eeuwig 
met Chri11tu1 in Zijn Glorie verenigd, mijo. allt:rllefste 
Echtgenote e11 onu onvergetelijke Moeder 

MARIA ANTONETTA BOMERS 
Zij werd geboren 28 April 1887 te Groenlo. Op den 
31 Juli 1917 begon 1ij een gelukkig huwelijksleven met 
THEODORUS HENDRIKUS PETRUS MATHIAS 

HARBERS 
Ben ongeneeslijke hartkwaal beeft baar bijna 6 jaar 
aan het siekbcd gekluisterd, waarbij :ij tm voorbeeld 
was van geduld en overgave aan Goda Heilige Wil. 
Meermalen werd haar siel gesterkt door de Genade" 
middelen der H. Kerk e.o. haar vrome wens was i 
0 Hee:r, laat toc.h Uw dle.nares 111 vrede gaan r 
Opt Juli 1950 werd haar llohaam naar het R.K. Kerkhof 
te Groe.1110 overgebracht. 

-----
Onz.t btste Echtgenote en lieve Moeder stierf. Bij dit sterfbed 
e,c.httr a1ogen wij wel un wclnig, maar niet te vtd tttu· 
ren, omdat :.ij en wij niet ongelukkig geworden ~ijo ; 
immers haar oprecht geloof. haar heilige zedtn. haar 
stichtende en 2.ot:te omgang met God en met ons. dot.n 
ons geloven dat ~j nu retds voor «uwlg gt!ukkig Is. 
In al haar eenvoud waa 2.ij ee.a voortreffelijke vrouw en 
een hoogstaande Moeder. W•t een wrg he:e:ft zij gedra
gen in Hef en lud en wat een werk heeft :.ij verricht voor 
haar hub : rusteloos was :.Ij buiq. met ledige handen ut 
zij nooît. Haar grote en innige moederliefde zal aooit 
ve:rgett..o worden I Zij kende sltt.hts een veriangcn : haar 
man en kinderen gelukkig tt. iitn. 
Boste Man. ik was be%orgd over U. omdat U zo alletn 
;1ch«rbijlft. Ik htb dtu 1org op God over gtdragtn, om 
U nog meer t< kunoen litfhtbben. Dott U dit ook. dan 
is eo blijft onu liefde oog hechter. 
ÜitTbare Kinderen, wees goed voor Vader : volg mij in 
uw leven na in gebed t>n werken.. Dan zal het U zeker 
goed gaan. 
Htbt allen dank voor Uw bij•onder gotde ,orgeo 9•· 
durende mijn langt. 2.lekte, 

Zoet Hart vuo JH..., ontfer m U mijner. 




