
Met grote dankbaarheid denken we 
terug aan 

Wilhelmina Geertruida Kloppers 
weduwe van Gerhardus Boersma 

Ze werd geboren te Oldenzaal op 29 maart 
1911. Voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken overleed zij in het ziekenhuis te 
Oldenzaal op 13 november 1993. Vanuit de 
St. Plechefmusbasiliek hebben we haar be
graven op het kerkhof te Oldenzaal. 

Na deze lijdensweg kwam de dood als een 
bevrijding. Reeds bij de opname in het zie
kenhuis, 6 weken geleden, was het duidelijk 
dat een kans op beterschap klein zou zijn. We 
voelden ons vaak machteloos bij het bezoek 
aan haar ziekbed. Waarom dit lijden? 
Omringd door haar dierbaren ontving zij het 
H. Sacrament der Zieken en wij vroegen om 
kracht voor haar en voor onszelf. Heel vredig 
is zij tenslotte weggeslapen. Nu is er een 
grote leegte gekomen. Wij verliezen een lieve 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. 
Zij heeft het niet gemakkelijk gehad in haar 
leven. Zij trouwde met een weduwnaar die 
reeds vroeg met twee kleine kinderen ach-

terbleef. Zonder onderscheid te maken, zette 
zij zich in voor alle vi1f kinderen in het gezin. Na 
het plotselinge overlijden van haar dierbare 
man, nu 17 jaar geleden, bleef zij alleen. 
Bij een ongelukkige val brak zij haar heup. Nu 
vonden de kinderen het beter dat ze een 
kamer kreeg in het bejaardencentrum "Maria
hot•. Rustig en wat teruggetrokken heeft ze 
daar nog 4 mooie jaren gehad. 
Wekelijks ontving ziJ de H. Communie op haar 
kamer. Op de vraag hoe ze het maakte, 
Kwam het stereotype antwoord: "Geat wa, 
pochen kan't nig lied'n!! Eigenlijk was ze wel 
graag op zichzelf. Nu is haar levensloop vol
bracht. Wij missen haar. De goede God op 
wie zij bouwde zal haar nu bij de hand nemen 
en brengen tot het eeuwig licht, waar zij nu de 
rust en de vrede vindt waarna zij zo verlang
de. Wij dragen een mooie herinnering aan 
haar mee. Moge haar voorbeeld doorwerken 
in ons die achterblijven. 

Voor al uw blijken van medeleven en belang
stelling danken wij U van harte. 

De familie 

Oldenzaal, 18 november 1993. 


