
t Wil in Uw gebed en H. Misoffer gedenken 
ANTONIA WILLEMINA BOOLTINK 

echtgenote van Johannes Sernardus Bravink 
Z1j werd geboren te Hengelo (G.) op 17 mei 
1904 . Op 18 jur 1966 is zij geheel onver
wachts overleden, nog voorzien van het 
H. Oliesel. Op 22 juli 1966 werd zij begraven 

op het R.K. Kerkhof te Eibergen. 

Niemand heeft gedacht aan dit plotseling ver
scheiden, want ze leefde nog volop en ze 
verwachtte nog veel van het leven. Ze zat 
nog vol plannen! Ze hield van moo1e dmgen 
en van reizen. Ze voerde graag een goed 
gosprek. Ze had een grote belangstelling. 
Ze v1a5 steeds een blij mens en daarom zong 
ze ook; in de kerk op het dameskoor, maar 
vooral met "haar Elel Canto", waarvoor ze zich 
samen mot haar man vele jaren lang volledig 
heelt ingezet. Trouwens, wie ook een beroep 
op haar deden, verenigingen, instellingen o 
personen, men kon op haar reke:~en . Bij d1t 
alles vergat ze nooll de zorg voor haar gezin 
en vooral de laatste jaren voor hoor zieke 
man. Het gezin von haar dochter Netta had 
c~e~eens haar bijzondere aandacht. Ze kon 
streng en precies Zijn, maar ze vroeg zich 
daarbij altijd weer af of het zo wel goed was 
geweest, of ze niets verkeerds had gedaan. 
Lieve man, God vraagt van ons beiden een 
groot o'ler. Jij blijft ziek en alleen achter; ik 
l:an je niet anders meer helpen dan door het 
gebed bij de Vader in de hemel. Alles in het 
leven hebben we samen gedaan. Blijf daar
aan steeds denken, dat zal je moed en kracht 
geven. 
Beste kinderen, blijf voor vader wat Je altijd 
voor ons samen ben t geweest. Help hem de 
eenzaamheid te overwinnen. Zorg goed voor 
hem Vertrouw op de Heer opdat we elkaar 
eens weer samen zullen vinden in Z1jn Huis. 
Goede Moeder Maria, Gij zijt steeds mijn 
hulp geweest. Sta mijn man en kinderen èn 
m1j ook nu bij I 


