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Een blijvende en dankbare herinnering 

aan 

Albert Boersma 

die op 18 september 1915 in Losser 
geboren werd. Hij was 46 jaar gehuwd 
met Lien Brunink, die op 17 juni 1992 

overleed. Hij overleed op 12 november 
1999. We hebben hem op 17 november, 

na de Uitvaartviering in de Maria 
Geboortekerk in Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Ruim zeven jaar nadat moeder overleed. 
moeten we nu ook afscheid nemen van 
vader. Heel langzaam namen zijn krachten 
af en zeker het laatste jaar werd het heel 
moellijk om nog zelfstandig te blijven 
wonen in zijn huis aan de Dr. Frederiks
straat. Maar hij was zeer gehecht aan de 
plek, waar hij, samen met moeder en met 
Henry zolang gewoond had. 

Vader heeft zijn leven lang hard gewerkt en 
hij was ook heel sterk. Vooral de tuin was 
zijn lust en zijn leven. Hij verbouwde graag 
veel groenten en hij vond het dan ook erg, 
toen hij dat niet meer kon. Met zijn sterke 
wil hield htJ het nog lang vol. 
Graag vertelde hij over vroeger, vooral 
over de oorlog, waarin hij een aantal men
sen bevrijd heeft en waarvoor hij best een 
lintje verdiend had, zo vond hij. 
Hij miste zijn vrouw Lien heel erg, altijd 
was zij in zijn gedachten. Henry heeft goed 
voor vader gezorgd, maar het ging niet 
meer. Zo kreeg hij de laatste dagen nog de 
nodige zorg in het Verpleegcentrum. 
Vader was een diepgelovig man en zo 
mogen we hem nu weer verbonden weten 
met moeder. Dat zij nu beiden mogen 
leven in de Liefde en de Vreugde van God. 
Pa, bedankt voor alles, we zullen je mis
sen. Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij~ 
den van onze zorgzame vader en opa. 

Henry en Marie-José 
Charrel en Thea 


