als eèn irots bezit,
ze leeÍden er intens gelukkig

DankbaÍe herinnering
aan

HARRY BOYMANS
echtgenoot van

GeÍardlne ScheepeÍs

* 7-9-1925
t 9-3-1982
Voorzlèn van het H. Sacrament
der zièken-

wij aÍscheid nemen van iemand, na
een langdurige ziekte,
in een wisselende strijd met op en neèrgang,

Wanneer

dan nemen wij daarvan aÍstand
en willen de Íijne herinnering bewaren
zoals hij werkelijk was in zijn sterke
levensj aren.

Velen hebben hem gekend - en ggwaardeerd om ziin blij on opgewekt karakter:
in zijn jonge iaren als de gevíerde sportman,
later als de sociaal-voelende gemeenschapsmens, actieÍ en baanbrekend in het vereni-

gingsleven, met zijn bijzondere voorlièÍde
voor de ÍanÍare St. Elisabeth.
Het was zijn levensinstelling om hard te
werken en iedereen behulpzaam te zijn.

Zoals hij was,
was hij een mens om van te houden.
Voor zijn vrouw was hij alles;
ze hebben samen 'n mooi leven opgebouwd,
samen veel vreugde beleeÍd, delend in
elkaars geluk
en door hun sterke lieÍde ook in staat
de mceiliji.e dagen samen ie díagen.
Hun huis en tuin bewoonden en ba\rer:(tcn :rj

en deelden graag hun vreugde en geluk
met anderen.
Hij had nog veel plannen, in en om het huis,
om het nog meer to maken tot 'n gezellig
home voor'n ïijne lange levensavond.
Toen hij de overmacht van zijn ziekte
moest aanvaarden,
heeÍt hij dat aangekund
ook omdat hij de lieÍdevolle zorg van zijn
vrouw mocht ervaren
in de kracht van hun wederzijdse Iiefde

en bezorgheid.

Uiteindelijk, moe gestreden, heeÍt hij zijn
aardse leven ieruggegeven;
zoals hii geleefd heeÍt, zo is hij gestorven,
weerbaar en tot het laaiste toe volhoudend.
Dagen en nachten gaan voorbij
en langzaam vult dè herinnering zich
m-.t dankbaaíheid aan de Íijne blijde
Jar-en samen

vooral voor zijn vrouw
maar ook voor zijn Íamilie en zijn vele
vriend en.
Boy,

met bewondering en respect bliiven wii
terugden!(cn aan de manier waarop jij
je levon hebt beleeÍd en volbracht.'
Het ge6Ít ons de kracht om verder te leven,
hoezeer we je ook zullen missen.
We zullen je nooit vergeten.

Voor Uw opÍecht meeleven in ons verdriet
cianken wij U van harte.
+
De Zeswekendienst houden

wij in

de

Barbarakerk te Kakert-Sèhaesberg
op zondag 25 april a.s. om 11.00 uur.

St.

Begr. Ond. Ltndeman, Schaesberg, Tsl.

313197

