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Ter herinnering aan 

Elisabeth Maria {Betsy) Boerrigter, 

echtgenote van 
Hendrikus Gerardus Leemkuil t 

Geboren op 8 april 1919 te Losser. 
Na een slopende ziekte, bevrijd, 

overleden op 28 februari 2004 in de 
gezegende leeftijd van 84 jaar. 

Wij, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
zullen haar liefdevolle aanwezigheid blijven missen. 

De tijd waarin zij is geboren en opgegroeid, de crisistijd 
tussen de 2 wereldoorlogen, laat zich kenmerken door 
hard werken, eenvoud en toch, dankbaarheid voor het 
bestaan. 
Haar karakter ontwikkelde zich echter tegenovergesteld, 
naar vrolijkheid, blijheid, "pluk de dag•. 
Midden In de tweede wereldoorlog is zij getrouwd met 
Hennle Leemkuil. Onder deze moeilijke omstandigheden 
hebben zij een gezin gesticht. Ondanks een totaal gebrek 
aan materiële zaken werden in deze tijd Sieny en Truus 
geboren en nam zij ook nog, tijdelijk, de zorg voor Alex, 
een Russische vluchteling, op zich. Tijdens de zwanger· 

schap van Cor fietste ze dagelijks naar het sanatorium 
waar haar dochter Sieny was opgenomen. 
Het overlijden van haar moeder, op 59-jarige leeftijd, 
heeft zij moeilijk kunnen verwerken. 
Haar leven bestond, als vrouw van de melkventer, uit 
hard werken en klaar staan voor haar gezin. Toch had ze 
ook nog tijd voor vele liefhebberijen, zoals winkelen met 
haar zusters, schoonzusters en vriendinnen, kaartspelen, 
bingo. Aan haken, een andere liefhebberij van haar, 
bewaren wij ook nu nog vele tastbare herinneringen. 
Na het overtijden van pa, nu bijna 17 jaar geleden, ging 
haar gezondheid langzaam achteruit. Na enige jaren is 
ze verhuisd naar een bejaardenwoning in Losser op De 
Vlasakker, waar ze, vanwege gezondheidsproblemen (de 
ziekte van Parkinson), maar kort kon blijven wonen. Ze 
kreeg al vrij snel een woning in het verzorgingstehuis. 
Hier heeft ze nog vele, mooie, jaren gehad. 
Haar gezondheid verslechterde waardoor ze, weer, moest 
verhuizen; nu naar het verpleegtehUIS. Door haar ziekte 
kon deze eens zo vroliJke en opbmistische vrouw steeds 
moeilijker communiceren met haar omgeving waardoor 
ze veranderde; het leven werd haar tot een last. 
Wij, haar kinderen en kleinkinderen, herinneren haar als 
een vrolijke en onbezorgde moeder die altijd klaar stond 
voor ons. 

Wij danken allen die haar, in het bijzonder in haar laatste 
levensfase, hebben bijgestaan en voor wat zij voor haar 
hebben betekend. 


