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ADRIANUS JOSEPHUS VAN DEN BOOGAART 

Zij werd geboren te Erp op 16 mei 1904 en 
is, meermalen gesterkt door het Sacra
ment van de zieken, overleden te Geldrop 
op 26 oktober 1984. Haar laatste rustplaats 
is op het kerkhof van de Clemensparochie 
te Nuenen. 

Vele jaren heeft zij getobd met haar ge
zondheid, de krachten waren weg, meer
dere malen heeft zij zich klaargemaakt om 
de grote reis naar God te aanvaarden, 
maar toch was zij weer zo sterk en was 
haar verlangen om te blijven leven zo 
groot, dat zij weer verder mocht en kon le
ven. 

Zij kon deze jaren zo doormaken, omdat 
zij zich gesteund wist door de nooit ont
brekende aanwezigheid en zorg van haar 
man, die dag en nacht klaar stond en die 
op het eerste teken van haar bij haar was 
om haar te helpen. Zo deden ook de kin
deren alles wat nodig was. 
Samen met hen heeft zij haar ziekte gedra
gen, zoals zij ook samen met elkaar ge
leefden gewerkt hebben, zorgen gedeeld, 
samen met elkaar de vreugde beleefd die 
er was, samen gelukkig zijn geweest. 

Zij was een gelovige moeder, die in haar 
geloof steun en kracht vond en die door 
dat geloof steeds verder kon en verder 
durfde te kijken dan dit leven, die zo op 
God durfde te vertrouwen en zich daarom 
over kon geven aan God. 

In dat geloof willen wij bidden: 
God. wij danken U voor mijn lieve vrouw, 
voor onze zorgzame moeder, voor onze 
lieve oma, voor alle goedheid en liefde, die 
U door haar aan ons gegeven hebt en wij 
vragen, beloon haar met het eeuwig geluk, 
waarin zijn en wij geloven en op hopen. 
Moge zij zo rusten in vrede. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma 
zeggen wij u oprecht dank. 

A.J. van den Boogaart 
Kinderen en kleinkinderen 




