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Hendrik Boerrigter groeide op in een gezin met 9 kinderen en 
heeft een gelukkige jeugd gehad in Mander. In deze mooie 
ocngeving heeft hij leren genieten van de natuur; hiervoor is hij 
zich altijd blijven interesseren. 
Hend rik ging op 13-jarige leeftijd het huis uit om als 
bakkersknecht te gaan werken. Later is hij bakker geworden, 
waar hij meer dan 40 jaar enorm veel plezier aan heeft beleefd . 
Hij had een grote mensenkennis en wist mensen heel goed op 
hun waarde te schatten. Respect voor anderen en 
gelijkwaardigheid waren voor Hendrik sleutelwoorden in zijn 
leven . Daarnaast maakten zijn humor en optimisme een heel 
beminnelijk mens van hem . 
Op 30 januari 1952 trouwde Hendrik met Truus Löwik; samen zijn 
zij aan de Demmersweg gaan wonen. Hier is veel lief en leed 
gedeeld. Voor de geboorte van hun tweede zoon werd Hendrik 
anderhalf jaar opgenomen in het sanatorium in Hellendoorn . Dit 
was voor zowel Truus als voor Hendrik een moeiliJke tijd. Hierna 
werden er nog drie kinderen geboren. 
Zijn drie zonen en twee dochters waren voor Hendrik zijn grote 
trots en hij praatte dan ook graag over z'n kinderen . Hendrik en 
Truus waren zeker voor die tijd moderne ouders. Zij gaven hun 
kinderen alle ruimte om eigen keuzes te maken , ook al was dit 
soms moeilijk. Hendrik vond het belangrijk dat de kinderen zich 
konden ontwikkelen op hun eigen niveau; een kans die hijzelf 
nooit heeft gehad . 
Hendrik had een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Zijn idealen 

gaf hij vorm door actief te zijn in de vakbond en in de kerkelijke 
gemeenschap. Zijn sociaal gevoel kwam ook in zijn werk sterk tot 
uitdrukking; de vaste klanten deelden 40 jaar lang lief en leed 
met 'hun vrolijke bakker' . 
Na zijn pensioen kon Hendrik meer tijd aan zijn hobby's 
besteden; kippen en vogels kwamen er en de tuin werd elk jaar 
mooier. Er kwam meer tijd voor het zangkoor en de biljartclub; 
veel cryptogrammen werden opgelost. 
Hendrik werd opa van acht kleinkinderen. Door zijn vrolijkheid en 
z'n grappen zorgde hij voor een sfeer, wat maakte dat de 
kleinkinderen graag bij hem waren . 
De talrijke fietstochten met Truus waren voor hem heel waardevol. 
Vijf jaar geleden kwam door ziekte van beiden hieraan een 
gedwongen einde; er moest veel ingeleverd worden. Zij werden 
steeds afhankelijker van elkaar. Het leven concentreerde zich 
steeds meer in en rondom het huisje aan de Demmersweg. Het 
laatste half jaar werd het voor hen beide duidelijk, dat zelfstandig 
wonen niet langer meer mogelijk was . Met veel pijn hebben ze 
samen besloten om in een verzorgingshuis te gaan wonen. 
Hendrik was de laatste weken duidelijk blij en opgelucht dat het 
zover was. Door het plotselinge overlijden van Hendrik kunnen zij 
deze stap niet meer samen maken . 
Wij zijn heel dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons heeft 
betekend. Je was een lieve man, fijne vader en fantastische opa. 
We hebben Hendriks lichaam begraven op het rooms- katholieke 
kerkhof te Maria-Parochie. 

Wij danken U voor Uw belangstelling en medeleven met ons, na 
het zo plotselinge overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

Truus Boerrigter-Löwik 
Kinderen en Kleinkinderen 
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