
Ter hennnering aan 

Willem Boerrigter 

Hij werd geboren op 13 oktober 1922 in Losser. 
Op vrijdag 5 december 1997 overleed hij in het 

ztekenhUIS te Enschede, voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken. 

Al vroeg in zijn leven werd een beroep op zijn ver· 
antwoordelijkheidsgevoel gedaan. Voor zijn 
broers en zussen werd hij door zijn zorg voor hen 
meer dan e~n oudste broer. Zijn huwelijk met 
D~ra Veenhuts werd gezegend met vijl kinderen. 
HIJ was een echte familieman. De zorg en verant· 
woordelijkheld voor zijn gezin voelde hij als een 
persoonlijke opdracht. 

Hij werkte hard en studeerde daarnaast om zijn 
kinderen ~lies watln zijn vermogen lag, te kunnen 
geven W1llem was een man die graag organi
see.~de en gemakke!ijk hulp gaf. Zijn maatschap
peliJke ~etrokken.he~d gaf hij vorm door zitting te 
nemen 10 comm1ss1es van de sociale dienst be· 
stuursfuncties te accepteren bij de bibliotheek 
actief te werken voor de vakbond en een helpen: 
de hand te bieden aan mensen uit de buurt. 
Zelf zou hij niet gemakkelijk om hulp vragen. Hij 
was een trotse man. 

Zijn 47 huwelijksjaren met Dora werden geken
merkt door een innige verbondenheid. Voor zijn 
k~~lnktnderen was hij een aardige, echte en zeer 
biJZOndere opa. Hij was er de man niet naar om 
lang stilte staan bij tegenslagen. Aan zijn laatste 
levensjaren wist hij, ondanks zijn ziekte, een posi
lteve draat te geven. Familieuitstapjes met kinde
ren en kleinkinderen werden door hem georgani· 
seerd, waardoor de band tussen de mensen 
waarvan hij hield werd verdiept en verstevigd. 
'1-!e zullen ons Willem herinneren om zijn doorzet· 
ttngsvermogen, zijn zorg voor de mensen om 
hem heen, maar vooral ook als lieve man, zorgza
me vader en bijzondere opa. Een man met een 
heel eigen aparte humor, van uitgesproken me
ningen over vrijheid en ruimte. 
Een man om van te houden. 

"Daarom lijkt het me het beste dat de mens 
vrolij~ is en geniet van het leven, want als hij eet 

en dnnkt en plezier heeft van zijn werk, is dat een 
geschenk van God" 
Prediker 3: 1 -13 

Wij danken U voor uw belangstelling en het me
deleven tijdens de ziekte, bij het overlijden en het 
afscheid van mijn man, onze papa en opa 

Th.J.M. Boerrlgter • Veenhuis 
kinderen en kleinkinderen 


