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BERNARDUS LAURENTJUS BOERRJGTER 

Z1, ·. _ rd 0" " Losser 9 n vember 1903. 
Z1J sti\irf , n. , a<. 11 cp 12 a ptember 1970. 
Op 15 saptember h bbon we m t oen Eucha· 
rcstieviering afscl}eid Vdn h l\r (l•momen en 
hazr lichaam rust op het r .k. kerkborte Loucr 

Groc: is onze droefhe.j c.m bet pi t.s ;_:ige af 
scheid van moe<!or S.•men m 1 vndor had zo 
ee:i gelukkige, onhez rgde lcven3avcnd nu de 
kmderen allen h levenabeat mmmo gevon 
d~n hadd n. Voor vader 1s h,;1 verll a het 
zwaar at, maar ook w1·. ha tr km ler . missen 
haar r..u in de vort re u·::Jo krmg van ons oud r · 
hJk huis wa.u wo 2' va:lk W'hn terug kwdmen 
\'iar.t altijd tlaM ze fJc bezorgde moeder VC'Or 
ons allemaal. Als oen rruldo cm vcrS:>ndig" 
vrouw wnakta ze ovor vrede en s 1arr:hor J 1he1d 
in or:ze famtli.-knn:,i, al• een diepg lovige ·moe· 
der ging ze ons v or op dt {fOOCI~ wog: hailr 
raadgevingen en vermAningen v• tuiQ<leu steeds 
van een grote levenswlJSh 1d Nu zo nii:t mPer 
biJ ons rn, is onzA dreir.tfh~l<i zo mt;tnsehJk, zo 
beqnjpeli)k, m1or bovon~I zijn Wt!J uankbaar 
omdat ze zo heel voel voor ons hooft hotokfond, 
En al hobhcn wo h.inr hchanm a~u cJt!J aa1 de 
toevertrouwd, in C·m1 geloof vmdl•n we de kracht 
om over de 9ren:r:en van Uit loven hoon to zien 
nn ar de volto<-·iing van it: dtir rm.: l1Ht:nlttver1 in 
eeuwige vreu7de. Met dit geloof •egq, n we 
nu· Moedc·r t:~t weorz1c-ns. 

Voor uw blijken van àeelnerning 
bij het verlies van mijn inmg geliefde 
echtgenote en onze heve moeder en 
oma. betuigen WIJ u onze oprechte 
dank. 

B. L. Boei i 1gte1 
kinderen en kleinkinderen 

Losser 15 sept. 1970 


