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In dankbare herinnering aan 

Sernardus Antonius 
Booyink 

echtgenoot van 
Geslna Maria Theresla Weerink 

Hij is geboren teAeringen op 24 oktober 1914. Na 
een ziekbed van btjna 3 maanden en 1100rzien van het 
H. Sacrament der Zieken is hij thuis overleden op 11 
augustus 1990. Wij hebben hem naar ziJn laatste 
rustpiaats op het Parochiekeridlof van Fleringen bege
leid op 15 augustus 1990. 

Vaaer heeft tot zijn 38e jaar gewerkt op de boerderij 
van zijn ouderlijk huis. Het werken in de natuur, met 
het vee en vooral met paarden gaf hem veel vol· 
doening. Samen met zijn vrouw heeft hij daarna 
achter het Kanaal een goed bestaan opgebouwd, een 
gevolg van hard werken en eenvoudig leven. Zijn leven 
werd gekenmerkt door tevredenheid. Voor zichzelf 
eiste hij weinig, voor anderen stond hij altijd klaar. 
Van onenigheid had hij een efkeer en probeerde dit 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Vader was een diepgelovig mens; elle voor· en tegen· 
spoed die hij in zijn leven tegenkwam accepteerde hij 
als Gods wil. 

Vanaf de oprichting van het kerkkoor is hij een trouw 
lid geweest. Latijnse en Gregoriaanse gezangen heeft 
hij met veel enthousiasme gezongen. 
Na 40 jaar trouwe aanwezigheid op het koor heeft hij 
de onderscheiding van de St.Gregoriusvereniging 
ontvangen Om gezondheidsredenen moest hij kort 
daarop afscheid nemen. Temidden van zijn dierbare 
vrouw en 7 kinderen genoot hij en wes tot het laatst 
bezorgd om hen. Ook zijn 2 kleinkinderen gaven hem 
veel plezier. 
Op Hemelvaartsdag werd hij getroffen door een 
ernstige ziekte. Hij werd afhankelijk van anderen en 
het plezier in het leven werd hem ontnomen. 
[)(> laatste dagen van zijn leven heeft hij tamidden van 
zijn gezin mogen dOOlbrengen en is in alle rust van 
ons heengegaan. 
,,Moge hij rusten in vrede." 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en medeleven 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa 
zeggen wij U oprecht dank. 

G.M.Th. Booijink · Weerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Aeringen, augustus 1990 
Putmansweg 30 


