
Als dankbare herinnering aan 

MARIA HENDRIKA JOHANNA 
VLIERHAAR 
weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS BOERS 

Geboren 14 september 1911 in Lonne
ker. Donderdagavond 14 januari 1982 
heeft zij het Sacrament van de zieken 
ontvangen en maandagnacht 18 janu
ari d.a.v. is zij overleden. Donderdag 

21 januari hebben we haar na een 
plechtige uitvaartmis in de St. Jozef
kerk te Enschede, te ruste gelegd op 

de Oosterbegraafplaats aldaar. 

Haar blijmoedigheid, haar goedheid 
en haar groot geloof, zullen voor ons 
een voorbeeld blijven. 

Tante Marie leefde van spreuken en 
woorden die uit 't volle leven kwamen. 
In haar huis hing deze tekst : 
Zeg mens : Wat is je grootste kopzorg, 
dingen die je nodig hebt , of mensen 
die jou nodig hebben? 

Met deze woorden is tante Marie 
(mevrouw Boers) helemaal gekarakte
riseerd . Voor veel mensen heeft 
mevrouw Boers klaar gestaan ; voor 
kinderen was ze een tweede moeder. 
En dit alles deed ze onopvallend en 
~onder drukte. 

Toen ze ruim twintig jaar geleden 
haar man verloor is ze niet bij de pak
ken gaan neerzitten. Op wonderlijke 
wijze heeft ze haar alleen-zijn ver
werkt en haar leven ten dienste ge
steld van de naaste. 
Ze was 'n fijne vriendin ; 'n goede zus! 
Toen haar zus ziek werd, heeft ze die 
dagelijks bijgestaan. Klagen was er 
niet bij . Ook toen ze zelf ziek werd . 

Eigenlijk wilde ze het voor niemand 
weten , hoe ziek ze wel was ; ze had de 
stille hoop nog wel beter te kunnen 
worden. Ze vond 'tleven goed en mooi. 
Hoewel , de laatste twee jaren werd ze 
erg stil. en was ze niet meer de mevr. 
Boers van vroeger, die met alles en 
iedereen meeleefde. 
Op het nachtkastje bij haar bed in het 
ziekenhuis stond de volgende tekst 
uit het boek Deuteronomium: 
Jahweh, God, gaat voor u uit, Hij zal 
met u zijn ; Hij geeft u niet prijs en 
laat u niet in de steek. Wees dus niet 
bang of bevreesd . 
Moge dat voor tante Marie, mevrouw 
Boers in vervulling gaan . 
Moge de Heer haar Licht en haar Heil 
zijn . - Dat zij ruste in vrede . 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U oprechte dank. De familie . 


