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Ter dankbare herinnering aan 

Tonny de Boer - Rödel 

weduwe van Bertie de Boer 

Tonny werd op 21 december 1936 in Hengelo 
geboren. Daar woonde ze heel haar leven en 
daar over1eed ze ook op 9 juni 1995. Op 13 juni 
waren we voor haar afscheid bijeen in de 0 .L. 
Vrouwekerk, waarna we haar voor haar crematie 
naar Usselo begeleid hebben. 

Nog geen jaar nadat Bertie op 24 juni 1994 over
leed, is Tonny hem nagegaan. Ze had er moeite 
mee dat, net toen ze afscheid van haar werk ge
nomen had en ze samen van de vrijheid zouden 
gaan genieten, Bertie zo plotseling van haar werd 
weggenomen. Want ze hielden heel veel van el
kaar. Ze leefden voor elkaar en samen droe'gen 
ze ook het gemis van kinderen.Tonny droeg maar 
medemensen een goed hart toe. Ze was ·een 
hulp voor iedereen die een beroep op haar deed. 
Ze was gul en goedgeefs. Haar moeder stond ze 
bij tot ze op hoge leeftijd overleed. 

Jarenlang werkte ze in het ziekenhuis. Ze was 
gezien bij haar collega's waarvan velen ook na 
haar vertrek nog steeds kontakt bleven houden. 

Tonny heeft veel gehad aan haar hond Sonja. 
Die was haar maatje toen ze alleen achterbleef. 
Op de dag van Tonny's overlijden ging Sonja ook 
de dood in. 

De tuin was voor Tonny de grootste hobby en 
haar trots. Alles moest er altijd keurig uitzien. 
Toen ze door haar ziekte al bijna niet meer kon 
bleef ze bezig in haar tuin en alles moest nog op 
tijd gepoot en gezaaid worden. 

Het laatste half jaar van haar leven was zwaar 
door haar ziekte. Ze vermagerde heel erg. Toch 
bleef ze geestelijk helemaal bij. Er ging veel in 
haar om hoewel ze er niet veel over losliet. Ze 
bereidde zich voor op haar einde en sprak haar 
dankbaarheid uit voor de hulp die ze van mensen 
om haar heen had gekregen. 

In berusting liet ze alles over haar heenkomen en 
is vredig heengegaan. Ze was bevrijd uit haar lij
den. 

Tonny bedankt voor al je goedheid. Leef nu sa
men met Bertie in vrede bij God. 


