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Ter dankbore herinnering aan 

GRADA ALEIDA STOVERINK, 
weduwe van Gerhordus Johannes Boerhof. 

Zij werd 27 juli 1886 te Eibergen geboren. 
Gesterkt door de Sacramenten va n de Kerk, 
die zij thuis wilde ontvangen, overleed zij op 
11 juni 1980 te Neede, woor zij op maandag 
16 juni 1980 werd begraven op het R.K. kerkhof. 

Zij mocht de hoge leeftijd van 93 jaar bereiken. 
Al zolang is zij onze lieve moeder en oma 
geweest. middelpunt van een uitgebreide 
familiekring . Heel long heeft zij goed gekund 
en verouderde zij nauwelijks. Moor de laatste 
jaren zette zich ook bij hoor een geleidelijke 
achteruitgang in en volgden de inzinkingen 
elkaar steeds sneller op. Nu was ook voor 
hoor de tijd van heengaan gekomen en mocht 
zij thuis, goed verzorgd en wel voorbereid, in 
onze armen sterven. 

Zelf kreeg zij een groot gezin en zij heeft veel 
meegemaakt. Zij kon ook veel aan en nom het 
leven, zoals het kwam : mei alle zorgen, die 
het meebracht, met alle verdriet, dot zij te 
verwerken kreeg, en met alle liefde die hoor 
werd toebedeeld. Plicht en verantwoordelijk
heid bewogen hoor in alle omstandigheden 
zichzelf te blijven en zichzelf te geven. Rustig 

en ka lm ging zij verder met werken en bidden, 
mei onderen aan te sporen en zelf goed voor 
te gaan. 

Goede God, wij donken U, dot deze flinke, 
vrome en bescheiden vrouw onze moeder en 
oma mocht zijn en dot zij het zolang mocht 
zijn. De kaars van hoor leven, van hoor toe
wijd ing aan U en aan ons, is nu opgebrand. 
Gehecht oon hoor rozenkrans, die zij altijd bij 
zich wilde hebben, heeft zij veel voor ons 
gebeden : ,,Bid voor ons, nu en in hot uur van 
onze dood". Wij bidden nu voor hoor, dot zij, 
door de dood heen, een ereplaats mag hebben 
in Uw Vaderhuis en voor ons een goede voor
spreekster mag blijven. 

Voor uw oprechte belangstelling bij 
haar leven en uw welgemeend mee
leven bij haar sterven, danken wij U 
hartelijk. 

NEEDE. juni 1980. 
Schurinkweg 3 

Familie BOERHOF. 




