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Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet. 
Voorgoed uit ons midden 

maar voor altijd in ons hart. 

Ter herinnering aan 

BERTIE HESSELINK 

echtgenoot van Annie Boerrigter. 

Geboren te Lonneker op 7 mei 1930. 
Overleden te Glanerbrug op 2 mei 1997. 

Zijn uitvaartdienst vond plaats op 7 mei 1997 in 
de kerk van O.L. vrouw van de Allerh. Rozen

krans te Glanerbrug, waarna de crematie volgde 
in het crematorium te Usselo. 

Er is een lieve en zorgzame man gestorven, een 
optimist en levensgenieter. Wij kijken met veel 
respect terug op zijn moedig gedragen lijden. 
Zonder klagen aanvaarde hij zijn lot en bleef hij 
tot op het laatst genieten van de gezichten en 
stemmen van zijn vrouw, kinderen, familie en 
vrienden. 
Een man met een zwak hart maar met een bij
zonder sterke geest. 

Bertie, 
Het huis aan de Spoorbaanstraat was de rode 
draad in je leven. Hier heb je je jeugd doorge
bracht, je gezin gesticht, gewerkt en later je sterf
bed gehad. 

Je was een levensgenieter, een ondernemende 
man. 
De smeuïge verhalen over jouw reizen naar o.a. 
Rome, Oslo en Praag hebben vele keren voor 
uitbundig gelach gezorgd. Al op jonge leeftijd 
werd je gemaand het rustiger aan te doen. Dat 
was heel moeilijk voor jou als levenslustige en 
temperamentvolle man. Gelukkig was Annie aan 
jouw zijde, die met veel geduld en liefde je steun 
en toeverlaat was. Je hield van een potje biljar
ten, een boompje kaarten en een goede voetbal
wedstrijd. Daar hoorde dan een lekkere borrel, 
gezellig praten en hapjes bij. 
Voor de kinderen was je een zorgzame vader die 
hun stimuleerde om te studeren en om wat van 
de wereld te zien, maar altijd met veel respect 
voor hun eigen beslissingen. Je actieradius werd 
met het klimmen der jaren steeds kleiner, maar 
je bleef optimistisch en genieten van de kleine 
dingen die je nog kon en daarbij is de humor al
tijd gebleven. 

Pa, rust zacht. 
In onze herinnering blijf je altijd een unieke, 

onvervangbare man en vader. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve man en onze zorg
zame vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

J.G. Hesselink - Boerrigter 
en kinderen. 




