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Dankbare herinnering aan 

GIJSBERTUS VAN DEN BOOGAARD 
echtgenoot van 

JOHANNA WALBURGA BRUIN$ 

Hij werd geboren te Lonneker op 22 sep
tember 1931. Gesterkt door het Sacrament der 

Zieken Is hij overleden te Enschede 
op ISd'uni 1990. 

Na de Uitvaart in de oede Herderkerk aldaar 
op 19 Juni d.o.v. vond de crematie 

plaats te Usselo. 

Gijs van den Boogaard blijft in onze her
innering als een rustige, bescheiden man, die 
zonder op te vallen veel voor de zijnen bete
kend heeft. Zijn vrouw Burga en zijn jongens 
Ron en Harold waren hem alles; voor hen leef
de hij. Ook Ingeborg, zijn schoondochter en 
de kleinkinderen lmar en Kaylie hadden een 
grote plaats In zijn leven. 
Bijna 30 jaar heeft hij gewerkt - de meeste 
Jaren als kraanmachinist • bij de firma te Pas. 
En hij heeft hard gewerkt, totdat hij in 1980 
vanwege zijn gezondheid werd afgekeurd. Maar 
ook daarna bleef Gijs bezig, deze handige en 
altijd werkzame man. Of hij ging vissen, zijn 
grote hobby. 
In Januari 1990 openbaarde zich een kwaad
aardige ziekte. Gijs heeft er tegen gevochten 
met mannenmoed en zelden hoorde Je hem 
klagen. Hij, die zijn gelovig-zijn misschien niet 
altijd zo duidelijk geuit heeft, ontving het sa
crament der zieken vol geloof en overgave aan 
de Heer van leven en dood. 

Wij, die zo van hem hielden, zijn hem dank
baar voor wat hij voor ons betekend heeft en 
voor al het goede waarin hij ons is voorgegaan. 
Wij bidden: Heer onze God, geef Uw dienaar 
Gijs de vrede en de vreugde van het Vader
huis. Moge hij daar verenigd zijn met allen 
die hem en ons in geloof zijn voorgegaan. 

Voor Uw blijken van belangstelling en mede
leven, betoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze vader, schoon
vader en lieve opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

B . van den Boogaard-Brulns 
Kinderen en kleinkinderen 

Enschede, juni 1990 




