


Voor Uw vriendschap en steun die ik tijdens 

het leven van mijn man heb ondervonden zeg 

ik U graag harte lijk dank. 

Deze herinnering bied ik U aan ter nagedach· 

tenis aan 

GERARDJOHANJOSEPH 
BOOJJINK 

die werd geboren op 16 maart 1924 te Mander 

en stierf in Hengeve lde op 23 maart 1980. 

Na de eucharistieviering op 26 maart is zijn 

lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te 

Hengevel de. 

A. M. Booij ink-Rohof 

en familie 

Enkele weken terug I iet hij in een vraaggesprek 
duidelijk merken er klaar voor te zijn . Dit bete· 
kende geenszins dat ook het leven wat hem 
betreft af was. Daarvoor hie ld hij te veel van 
het leven, wat met name tot uitdrukking kwam 
In zijn vele en intensieve kontakten. Hij hield 
van mensen. Omgekeerd maakte zijn grote 
gevoel voor humor hem zeer bemind. Juist in 
deze rijke Twentse humor wist hij ten allen tijde 
de betrekkelijkheld van het leven aan te geven . 
Hierin vond hij eveneens een belangrijke bron 
van inspiratie voor zijn werk. Vanuit deze 
situatle heeft hij de laatste jaren van zijn leven 
geprobeerd zo lang als mogelijk was te blijven 
werken. Dat dit niet altijd even gemakkelijk was 
zal duidelijk zijn. 
Ook moeilijkheden zijn hem in zijn leven niet 
bespaard gebleven. Met de uitspraak ,.het zijn 
trammelanters" wist hij in vele gevallen aan te 
geven hoe hij erover dacht en daarmee was 
voor hem de kous af. Hij had geen behoefte 
aan moeilijke en breedvoerige discussies. Liever 
praatte hij onverbloemd en op geheel eigen 
wijze over wat het leven feitelijk inhoud geeft. 
Zo werd hij ook gewaardeerd in ziJn werk in 
een gemeenschap die hem In de loop der tijd 
zeer dierbaar was geworden. Zijn eerlijke en 
eenvoudige vorm van geloven wist hij boven· 
dien de volle betekenis te geven in de 
parochie van de H.H. Petrus en Paulus. Het 
viel hem moeilijk zijn levenswerk noodgedwon· 
gen te moeten afbouwen. Toch wist hij zich 
hierin te schikken met een diep vertrouwen In 
God. De wijze waarop hij afsche id heeft geno· 
men van het aardse leven Is voor eenleder die 
hem dierbaar was tot iets zeer waardevols 
geworden. 
In alle rust is hij in vrede ingeslapen. 


