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In memoriam 

Cornells Gerhardus Boomars 

weduwnaar van 
Johanna Berendina Maria 
Telgenhof Oude Koehorst 

Cor werd geboren op 12 september 1926 in Bornerbroek. Hij 
overteed volkomen onverwachts op 23 september 2004 in zijn 
eigen huis in Almelo. Cor is op 29 september 2004 begraven op 
het R.K Kertdlof te Almelo naast zijn echtgenote. 

Cor groeide op temidden van zijn drie broers en drie zussen op 
de boerderij in Bornerbroek. Op 30 mei 1953 trouwde hij met 
Annie Telgenhof Oude Koehorst Ze kregen vijf kinderen, vier 
meisjes en één jongen. Met weinig middelen heeft hij, samen 
met mama, zijl kinderen een fijne, onbezorgde jeugd geschonken. 
Hij was er terecllt trots op dat hij al zijn kinderen heeft kunnen 
laten studeren. 
Tijdens zijn werl<zame leven was hij in dienst bij Hazemeijer te 
Hengelo. Altijd ging hij in weer en wind met de fiets naar zijn werk 
o(ll zo de kosten van het openbaar vervoer uit te sparen. Kwam 
hij 's avonds thuis van zijn werk dan was er altijd wel weer één 
van de vijf kinderen die riep 'papa mijn fiets doet raa(', en dan 
moest hij de schuur weer in om een band te plakken of een 
andere reparatie uit te voeren. 
In de tijd dat de lonen nog wekelijks in een zakje werden uilbetaald 
kwam papa steevast op vrijdag thuis met een rolletje drop voor elk 
van de kinderen en voor mama haar favoriete chocola. 

Met veel toewijding was hij jarenlang lid van het kerkkoor. Hij 
zong het liefst Gregoriaans. De tweejaarlijkse kooruitstapjes 
vormden hoogtepunten voor papa en mama. 
Toen mama ziek werd heeft hij haar al die tijd met veelliefde en 
respect verzorgd. 
Het feit dat vier van zijn kinderen ver weg woonden, vond hij niet 
altijd even makkelijk. Het contact met de kinderen verliep vaak 
via de telefoon. Zelf belde papa niet vaak - hij zei altijd 'geen 
bericht is goed bericht". 
Papa's grootste hobby was zijn moestuin. Hier was hij praktisch 
altijd te vinden. In het begin was het hebben van de tuin een 
noodzaak, maar in latere jaren ging papa gewoon door met 
verbouwen van enorme hoeveelheden aardappels, groente en 
fruit. Hij had er plezier in om iedereen van 'zijn' groente en jam te 
voorzien. 
De laatste tien jaar was hij actief met het verzamelen van oud 
papier voor de kerk. Met veel trots kon hij vertellen over de 
gigantische hoeveelheden papier die zijn werkgroep jaar in jaar 
uit wist te verzamelen. 
Papa was bekend om zijn droge humor - al lachte hij vaak zeH 
het hardst om zijn eigen moppen. 
De laatste jaren van zijn leven deelde papa de mooie dingen van 
het leven met zijn vriendin, Riet. 
Pratend over de dood zei papa altijd: "Ik hoop dat jullie me 
tussen de bonenstokken vinden·. Wij zijn dankbaar dat hem een 
ziekbed bespaard is gebleven. 

Wij danken u hartelijk voor uw deelneming en belangstelling na 
het overtijden van onze lieve vader en opa. 

Almelo, september 2004 


