
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Mientje Boersma-Wigger 

weduwe van 
Johan Boersma 

Zij werd geboren te Beuningen op 6 mei 1923 en 
overteed op 24 februari 1993 in haar eigen huis aan 
de Alleeweg. Wij namen afscheid van haar op 
1 maart 1993 tijdens een Eucharistieviering in de 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we haar 
begeleidden naar het crematorium 'Enschede' te 
Usselo. 

Voor velen en voor ons toch nog onverwacht 
overteed moeder in haar eigen vertrouwde huis aan 
de Alleeweg. De laatste tijd had ze het niet ge
makkelijk in haar bestaan. Sinds de dood van haar 
geliefde man Johan kon ze zich maar moeilijk een 
weg door het leven banen. Haar leven kende ook 
gelukkige momenten. Ze ging maar wat graag een 
kaartje leggen bij 'de Boom'. En je kon haar vaak 
bezig zien in de tuin, want de tuin moest er goed en 
opgeruimd uitzien. 
Vele jaren lang heeft moeder zich voor haar gezin 
ingezet. Dat deed ze met alle liefde. Ze zorgde 
goed voor haar man Johan en voor haar zoon 
Hans. Daar kwamen later de schoondochter 
Annemieke en de kleinkinderen Niek, Tim en Anne 
nog bij. Oma was zeer gesteld op de kleinkinderen. 
De kleinkinderen brachten wat licht in haar leven. 
Na een bezoek aan de kleinkinderen kon ze weer 
een tijdje verd er. 

Beste moeder en oma. Het doet ons pijn dat we nu 
al afscheid van jouw moeten nemen. We willen God 
bidden dat je mag wonen in dat ontoegankelijk 
Licht. Een Licht dat eens iedere mens zal verlich
ten. We willen God dan ook vragen dat Je gelukkig 
mag zijn samen met vader. Bedankt voor alles! 

Dat ze mag rusten in vrede. 

Wij willen U danken voor de vele blijken van mede
leven na het overlijden van mijn moeder, schoon
moeder en onze oma. 

Hans, Annemieke 
en de kleinkinderen 




