
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Geertruida Maria 
de Boer-Smit 

die op 5 februari 1924 in Losser geboren 
werd. Ze was gehuwd met 

Antonius de Boer, die in 19898 overleed. 
Na een langdurige ziekte overleed zij nog 
onverwacht op 27 april 1999. We hebben 
haar op 1 mei, na de Uitvaartviering in de 
St. Martinuskerk, te rusten gelegd op het 

R.K. kerkhof. 

Nu we zo onverwacht afscheid moeten 
nemen van moeder, doen we dat met veel 
verdriet. Maar veel dankbare herinneringen 
zullen ons met haar blijven verbinden. 
Ze was een goede zorgzame moeder voor 
haar kinderen en ze was blij dat ze de 
geboorte van haar twee kleinkinderen nog 
mee kon maken. Graag had ze mensen om 
zich heen, waar ze met haar opgewekte en 
gezellige aard veel vreugde bracht. Ze leef
de in alle eenvoud en ze was heel oprecht 
en eerlijk in het geven van haar mening. Elf 
jaar geleden overleed haar man, die ze zeer 
miste. 

Sinds een jaar of vijf begon haar gezondheid 
minder te worden. Gelukkig gaf Paul, die 
nog thuis woonde, haar toen de nodige aan
dacht en zorg. Dat vond ze heel fijn. In 1997 
moest ze voor verdere verzorging opgeno
men worden in 't Kleyne Vaert in Enschede. 
Dat was moeilijk voor haar, maar ze bete· 
kende veel voor haar medebewoners. En 
Paul bezocht haar elke dag. Tot het laatst 
bleef ze geestelijk vitaal, maar ze leed erg 
onder haar ziekte. Pas geleden nog ontving 
ze het sacrament van de Ziekenzalving, niet 
wetend dat het afscheid zo dichtbij was. Als 
een gelovige vrouw heeft ze geleefd en zo 
bevelen we haar nu aan bij God, dat zij nu 
leven mag in Zijn Liefde en Zijn Vreugde. 
Moeder, oma bedankt voor al je liefde en 
zorg voor ieder van ons. Rust nu in de Vrede 
van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij · 
den van onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma. 
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