


In dankbare herinnering 

Johannes Gerhardus Boerrigter 

Johan 

Echtgenoot van Minke Antje Kraak 

Hij werd geboren op 28 september 1925 in Losser 
en overleed op 20 december 2013. 

Op 27 december hebben we tijdens een 
eucharistieviering in de Maria Geboortekerk 

afscheid van hem genomen en begraven op het 
RK-kerkhof in Losser. 

Pa groeide op aan de Oldenzaalsestraat, zijn ge
liefde omgeving. Hier was hij kind , hier werd hij 
volwassen. Het was de plek waar hij de gemoede
lijkheid leerde kennen in een warm gezin. Alles wat 
eigen was, behandelde hij met liefde. Dat gold voor 
zijn omgeving, zijn vrouw, zijn kinderen. Een man 
van de vreedzame oplossing. Demonstrant tegen 
conflicten. Vooral geen poespas, doe maar ge
woon. Had een hekel aan grootsprekers. Stond zelf 
nooit op de voorgrond , maar 'ga ook niet achter
aan staan', zo waarschuwde hij z'n kinderen, 'maar 
zoek een plek ergens in het midden.' 

Pa werkte jarenlang in de textiel totdat het vak van 
verzekeringsagent bij Noord Brabant op z'n pad 
kwam. 

In 1950 trouwde hij met Ma; 58 jaar zou het huwe
lijk duren. Dochter Ine en zoon Martin breidden de 
familie verder uit naar drie kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Hij was trots op ze, leefde met 
ze mee en had altijd een belangstellend woordje. 
Voetbal op tv werd z'n grote hobby, nadat hij de 
hengel definitief had opgeborgen. Ook bekleedde 
hij jarenlang de functie van penningmeester bij zijn 
buurtvereniging De Stroat. Hij bleef een man van de 
humor. Van die fijnzinnige, rake opmerkingen. Niet 
overdreven, maar subtiel. Ook op hoge leeftijd. Met 
'Doodgoan is niet erg, maar ie bint de anderdaags 
zo kapot van ', lachte hij het naderende einde weg. 
Elke dag wandelde hij nog naar het verpleeghuis, 
waar hij Ma bezocht. Wel van tafel en bed geschei
den, maar toch samen. Zo zag Pa het. Problemen 
probeerde hij altijd op z'n eigen manier op te los
sen, waarbij zijn gezin voorop stond. In de nacht 
van donderdag 19 op vrijdag 20 december over
leed hij in z'n slaap. ' Elke keer als ik 's morgens op 
sta, denk ik: ik ben er ja nog', liet hij een paar dagen 
voor zijn dood nog weten. 'Dan loop ik 's avonds 
naar Mini en zeg tegen haar: zie hebt oons nog een 
daggeem'n.' 

Voor uw medeleven en belangstelling na het heen
gaan van mijn man, onze vader, opa en overgroot
vader Johan Boerrigter danken wij u hartelijk. 

Mini, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
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